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ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการจัดทําบัญชีทีม่คุีณภาพจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ของผู้ทําบัญชใีนจังหวัดตาก 

Factors Affecting to Quality Accounting from Open Asean Economic Community 
of Accountants in Tak Province 
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1อาจารย์ประจําสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

2นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 
บทคัดย่อ 

ในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก และ 2) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
จัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ทําบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนในจังหวัดตาก จํานวน 31 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล สถิตท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ความถ่ี และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบว่า ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีบัญชีท่ีมีคุณภาพของผู้ทําบัญชี
ในจังหวัดตาก ด้านวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงปัจจัยท้ัง 3 ปัจจัยดังกล่าว เม่ือนํามาทดสอบโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก พบว่าไม่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีของ
ผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก 
คําสําคัญ:ปัจจัย การทําบัญชีท่ีมีคุณภาพ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ทําบัญชี 
 
Abstract 
 The purposes of this research are 1) to study quality accounting from open 
Asean Economic Community of accountants in Tak province and 2) to study factors 
affecting to quality accounting from open Asean Economic Community of 
accountants in Tak province. The data was collected by mean of the questionnaire 
from 31 accountants in Tak province. The statistics that used in this research are 
percentage mean standard deviation frequencies and multiple regression. 
 The study results found that the opinion about quality accounting of 
accountants in Tak province was found at high level. For the factors affecting to 
quality accounting of accountants in Tak province. In profession factor was found at 
high level. Communication factor was found at moderate level and information 
technology factor was found at high level. The result of multiple regression reveal 
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that factors affecting to quality accounting from open Asean Economic Community of 
accountants in Tak province not effect to quality accounting. 
Keywords: factors, quality accounting, Asean economic community, accountants 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 
Asian Nations – ASEAN) เกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2510 ในยุคแห่งการเผชิญหน้าทางการเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้บนความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และมีนโยบาย
แข่งขันในการผลิต การส่งออก การตลาด การหาแหล่งทุนและเทคโนโลยี ทําให้การเจริญเติบโตของ
องค์กรเป็นไปอย่างช้าๆ ปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นปฏิญญาในการก่อต้ังอาเซียน 
ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกัน ดังน้ี เร่งรัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ในภูมิภาคโดยอาศัย ความร่วมมือระหว่างกันส่งเสริม พ้ืนฐานและเสถียรภาพ ในภูมิภาค 
โดยยึดหลักยุติธรรมและกฎเกณฑ์ของกฎบัตรสหประชาชาติส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในรูปของการฝึกอบรม วิจัย ในด้านการศึกษา วิชาชีพ เทคนิค และการบริหาร
ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขยายการค้า การศึกษา 
ปัญหาการค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก การขนส่งและคมนาคม 
และการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนส่งเสริมการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รักษาความร่วมมือท่ีใกล้ชิดและเป็นประโยชน์กับองค์การระหว่างประเทศและภูมิภาคท่ีมีวัตถุประสงค์
คล้ายคลึงกัน และหาแนวทางร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันมากข้ึน นอกจากน้ีอาเซียนมีการ
เจริญเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ความสําคัญต่อการจัดทํากรอบงานอย่างกว้างๆ และยืดหยุ่นได้ 
เพ่ือให้สอดรับกับความคิดเห็นอันหลากหลายของสมาชิก และเพ่ือให้เป็นรากฐานอันม่ันคงสําหรับ
จุดมุ่งหมายร่วมกันต่อไป รวมท้ังทําให้เกิดค่านิยมท่ีดี และวางรากฐานความสําเร็จในอนาคต อาเซียน
ตระหนักดีว่า ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความม่ันคงของภูมิภาค ดังน้ัน นอกจากความร่วมมือทางการเมือง สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แล้ว อาเซียนจึงมุ่งม่ันท่ีจะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันมาโดยตลอด โดยอาเซียนจะ
รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดยจะเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวร่วมกัน (single market and single production base) มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพ่ือมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน 
ต่อมาผู้นําอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี ค.ศ. 2015 และเพ่ือเร่งรัดเป้าหมายการจัดต้ังประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี (กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558) 
 เนื่องจากการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของโลกนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังน้ันภายใต้
การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน จึงทําให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มักจะได้รับความสนใจ
และกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เน่ืองจากจะนํามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่าง
กว้างขวาง โดยเป็นประชาคมที่สําคัญท่ีจะทําให้อาเซียนกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว 
(single market and production base) ซ่ึงหมายความว่าอาเซียนจะมีการเคล่ือนย้ายปัจจัยการ
ผลิตได้อย่างเสรีเสมือนอยู่ในประเทศเดียวกัน สามารถดําเนินกระบวนการผลิตในประเทศสมาชิกใด 
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ก็ได้ โดยใช้ทรัพยากรทั้งวัตถุดิบและแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ในการผลิต ปราศจาก
อุปสรรคในด้านภาษีและมาตรการ ท่ีมิใช่ภาษีตลอดจนมีการสร้างมาตรฐานของสินค้าและกฎระเบียบ
ต่างๆ ร่วมกัน 
 การเปิดเสรีด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานจะเกิดข้ึนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 โดยจะมี
การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี
ถือเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่สําคัญ โดยกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้
จัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเร่ืองคุณสมบัติหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่าง
เสรีปัจจุบันมีข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs) ทั้งหมด 7 สาขา คือ 
แพทย์ (medical practitioners) ทันตแพทย์ (dental practitioners) พยาบาล (nursing services) 
สถาปัตยกรรม (architectural services) การสํารวจ (surveying qualifications) นักบัญชี 
(accountancy services) และวิศวกรรม (engineering services) (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555, น.2-4) 
 จะเห็นได้ว่าวิชาชีพบัญชีเป็นหน่ึงในสาขาอาชีพท่ีจะเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน
ประชาคมอาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้นักวิชาชีพสามารถประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศได้ 
ส่งผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีต้องมีมาตรฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
รองรับความเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงส่งผลให้การจัดทําบัญชีใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีสอดคล้องต่อความต้องการ
ของนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน เพ่ือให้มีความน่าเช่ือถือและสามารถเปรียบเทียบกันได้ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทํา
บัญชีในจังหวัดตาก 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านวิชาชีพมีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก 

2. ปัจจัยด้านการสื่อสารมีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก ประกอบด้วยผู้ทํา
บัญชีในเขตอําเภอเมืองตากและอําเภอแม่สอด จํานวน 43 ราย 
 กลุ่มตัวอย่าง (sample)ท่ีใช้ในการวิจัยมีจํานวนเท่ากับประชากร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ซ่ึงสร้างตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ตอนท่ี 1ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก จํานวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ  

ตอนท่ี 2ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพ จํานวน 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

ตอนท่ี 3ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชี จํานวน 13 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

ตอนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ทําบัญชีท่ีมีต่อการจัดทํา
บัญชีท่ีมีคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดและนํามาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูลแล้ว จึงดําเนินการเก่ียวกับข้อมูล ดังนี้ 

1. ทําการตรวจสอบแบบสอบถามที่รับกลับมาจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ให้คะแนนและลงรหัส (coding) เพ่ือให้ข้อมูลอยู่ในรูปของ
ตัวเลข (รหัส) ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ 

3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป IBM SPSS Statistics for Windows Version 23 
ในการป้อนข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเพ่ือการวิจัย 

4. แปลความหมายข้อมูลท่ีประมวลผลแล้ว เพ่ือทํารายงานผลการวิจัยต่อไป 

จากข้อมูลท่ีได้รับตอบกลับจากผู้ตอบแบบสอบถามนั้น จะอภิปรายผลโดยมีการใช้สถิติมาใช้
ในการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive analytical statistics) 
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าความถี่ 

(frequency)ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพ ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีต่อผลกระทบการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 
ผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก 

2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (inferential statistics) 
เพ่ือทดสอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple 
regression analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบเท่ากับ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก  
ผู้ทําบัญชีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มากท่ีสุด รองลงมามีอายุ 

30-40 ปี ส่วนน้อยท่ีมีอายุตํ่ากว่า 30 ปีและ 51 ปีขึ้นไป การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญาตรี ตามลําดับโดยผู้ทําบัญชี
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 16 ปี รองลงมาทํางานมาแล้ว 11 – 15 ปี ถัดมามี
ประสบการณ์ในการทํางาน 5 -10 ปี และ น้อยกว่า 5 ปี เป็นอันดับสุดท้าย ซ่ึงลักษณะการทํางานของ
ผู้ทําบัญชีในจังหวัดตากเป็นผู้ทําบัญชีอิสระมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ทําบัญชีในกิจการรับทําบัญชีและ
ผู้ทําบัญชีในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทจํากัด ตามลําดับ 

ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพ 
ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตากโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยหากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยค่าเฉลี่ยของความเห็นเรียงกัน
ตามลําดับดังนี้ ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจในการตอบสนองความต้องการในการจัดทําบัญชี
เป็นอย่างดี และทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน การจัดทําบัญชีท่ีมีความรวดเร็ว ทันต่อกําหนดเวลาและ
สถานการณ์ การจัดทําบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการจัดทําบัญชีเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของแต่ละประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และอยู่ในระดับปานกลาง คือ สามารถจัดทําบญัชีได้โดยใช้ภาษาต่างประเทศ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1. ปัจจัยด้านวิชาชีพมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก 

2. ปัจจัยด้านการส่ือสารมีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณารายข้อพบว่าทุก
ข้ออยู่ในระดับมาปานกลาง 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ยกเว้นประเด็นของการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลน้ันเป็นสารสนเทศที่ดีในการรองรับการจัดทําบัญชีให้ครบถ้วนอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ทําบัญชีที่มีต่อการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพ 
จากการสํารวจพบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันเร่ืองการจัดทําบัญชีต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชี กฎหมายภาษีอากรและกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีการนําสารสนเทศ (โปรแกรม
ทางการบัญชี) มาช่วยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 ด้านความเห็นต่อการจัดทําบัญชีเม่ือเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม คือ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
นักบัญชีจึงต้องเสริมทักษะเพ่ิมพูนความรู้ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้สามารถก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
และความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ 

การทดสอบผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพ 
จากการศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ ท่ีกล่าวมาในข้างต้น พบว่า ปัจจัยท่ีผู้ วิ จัยได้

ทําการศึกษาไม่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพจากการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านวิชาชีพ ด้านการ
สื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพของผู้ทําบัญชีใน
จังหวัดตาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุรภาคงกัณฑ์ (2555) เรื่อง ผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงได้กล่าวถึงนักบัญชีไทยที่ต้องมีการเตรียมตัว
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่าอาจต้องมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับผลกระทบท่ีอาจมีการ
เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาชีพบัญชีในเร่ืองของมาตรฐานการบัญชีของแต่ละประเทศท่ีมีความ
แตกต่างกันและมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความทันสมัยอยู่เสมอๆ หรือด้านภาษา การสื่อสาร และ
การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการทําบัญชีของธุรกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องมีการเพ่ิมการลงทุนด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือทํางาน
ข้ามประเทศในระบบออนไลน์ 
 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจัยท่ีทําการศึกษาท้ังในด้านวิชาชีพ การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีท่ีมีคุณภาพของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตาก อาจเป็นเพราะ
การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาในบริบทของผู้ทําบัญชีเท่านั้น ไม่ได้ศึกษาไปถึงผลกระทบจากการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะมีต่อผู้สอบบัญชี ผลการศึกษาจึงพบว่าผลกระทบท่ีได้กล่าวถึงใน
ข้างต้นไม่กระทบต่อการจัดทําบัญชี เพราะว่าในการจัดทําบัญชีจะเป็นการทําตามมาตรฐานการบัญชี
ของแต่ละประเทศ ซ่ึงกรอบแนวคิดในการจัดทําย่อมต้องมีความแตกต่างกันตามบริบท วัฒนธรรม 
ธรรมชาติทางธุรกิจของประเทศนั้นๆ ดังน้ันธุรกิจท่ีเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย การจัดทํา
บัญชีและนําเสนองบการเงินย่อมต้องข้ึนอยู่กับมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 21 (1) กล่าวว่าในการลงรายการในบัญชีผู้ทําบัญชีต้อง 
ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกํากับ หรือลงรายการ
เป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือแปลรหัสท่ีเป็นภาษาไทยไว้ซ่ึงผู้ทําบัญชีท่ีเป็นคนไทยย่อมต้องมีความเช่ียวชาญ
ในการทําบัญชีเป็นภาษาไทย ส่วนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ก็ไม่ได้นํามาซ่ึงเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากนัก และการจัดทําบัญชีก็ไม่ได้อาศัยการใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงเพียงแต่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมด้านการบัญชีท่ีต้องใช้งานประจําวัน จากท่ีกล่าว
มาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยท้ัง 3 ด้าน ไม่ได้มีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชีที่มีคุณภาพในบริบท
ของผู้ทําบัญชีในจังหวัดตากแต่อย่างใด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้ทําบัญชีควรมีการเพ่ิมพูนทักษะ ความสามารถ และพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิชาชีพในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีและเร่ืองกฎหมายภาษีอากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

2. องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เช่น สภาวิชาชีพบัญชีกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ควรมีการเพ่ิมหลักสูตรการจัดอบรมให้กับผู้ทําบัญชีในด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาราชการของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษามลายู เป็นต้น 
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3. สถาบันการศึกษาในประเทศไทยท่ีเปิดสอนหลักสูตรบัญชี ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาในเรื่องของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรืออาจมีการ
กําหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการจบหลักสูตรของนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ทําบัญชีในจังหวัดตากเท่านั้น 
ทําให้ไม่สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นตัวแทนของประชากรผู้ทําบัญชีท้ังหมดในประเทศไทยซ่ึงมี
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ท่ีแตกต่างกันได้ ดังน้ันในงานวิจัยคร้ังต่อไปควรทําการศึกษาในจังหวัด
อ่ืนๆ ของประเทศเพ่ือให้สามารถเห็นภาพโดยรวม ก่อให้เกิดประโยชน์ขององค์กรด้านวิชาชีพบัญชีใน
การนําผลการศึกษาไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทย เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่างชาติท่ีจะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันมากขึ้น 

2. ควรทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในบริบท
ของผู้สอบบัญชี เพ่ือศึกษาว่าในวิชาชีพสอบบัญชีจะมีผลกระทบหรือไม่ เป็นต้น 
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