
บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตวัย่อภาษาองักฤษคือ ASEAN ซึ่งมาจากช่ือ

เตม็ว่า “Association of southeast Asian Nations” แรกเร่ิมก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2510 อาเซียนเป็นสมาคม
ของประเทศสมาชิก  ซึ่งแรกเร่ิมมีสมาชิกเพียง 5 ประเทศ คือ Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore และ Thailand จนถึงปัจจุบันอาเซียนได้สมาชิกมาเพิ่มอีก 5 ประเทศ คือ Brunei 
Darussalam, Cambodia, Lao, Myanmar และ Vietnam  การเป็นสมาคมของประเทศสมาชิก
ความหมายเพียงการคบค้าสมาคมไปมาหาสู่การประชมุเล็ก ประชมุใหญ่ร่วมกนัเป็นระยะ ๆ ลงนามใน
เอกสารปฏิญญาหรือสนธิสญัญาร่วมกนั จากนัน้ผู้น าของทุกประเทศก็แยกย้ายกันกลบัประเทศตนเอง
โดยจะไปท าตามความตกลงหรือจะท าช้ากว่าก าหนดหรือจะไม่ท าอะไรเลยก็       ได้ทัง้ ๆ ท่ีลงนามใน
ความตกลงกันไปแล้วโดยไม่มีบทลงโทษ อาเซียนจึงเกิดมาอย่างไม่เติบโต แตข่ณะนีอ้าเซียนจะเอาจริง
ในการท างานร่วมกัน โดยจะปรับบทบาทอาเซียนให้เป็น  องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบมากกว่าใน
สถานภาพสมาคมโดยอาเซียนได้ประกาศให้ 10 ประเทศสมาชิก ร่วมมือกนัปรับโครงสร้างและเปา้หมาย
ของสมาคม ให้เป็นประชาคม  ประชาคมเป็นกระบวนการสร้างสัมพันธ์ในอาเซียนมาแต่แรกเร่ิมเม่ือ
มาถึงวนันีอ้าเซียนปรับ        แนวทางมามุ่งสร้างทัง้รัฐและประชาชนพลเมืองของทัง้ 10 ประเทศให้หล่อ
หลอมความคิดร่วมกนัใช้ ชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยกนัดจุว่าจะรวมทัง้ 10 ประเทศให้
เป็นเสมือนประเทศ เดียวกนัและอาเซียนต้องการให้ทัง้ 10 ประเทศคิดร่วมกนัใหม่เพ่ือหลอมรวมวิถีการ
ด าเนินชีวิตทกุมิติ ให้เป็น 10 ประเทศร่วมชะตากรรมเดียวกนัเป็นหนึ่งประชาคมและเรียกความสมัพนัธ์
ในภาพรวม ทัง้หมดนีว้่าเป็น “ประชาคมอาเซียน” ถึงแม้ว่าแตล่ะประเทศยงัแยกอยู่เป็นประเทศ ๆ แต่
ความรู้สึก นึกคิดและแนวนโยบายการปฏิสมัพนัธ์กันในภูมิภาคให้ถือทัง้ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมกนัเป็น “หนึง่ประชาคม” เรียกวา่ “ประชาคมอาเซียน” ซึง่ทกุคนในภูมิภาคช่วยกนัท างาน สร้างความ
ร่วมมือ ระหว่างกัน ท าให้เกิดความรู้สึกจริง ๆ ว่าประชากรทัง้หมดเป็นประชาคมเดียวกนั มีความรู้สึก
เป็นกลุม่ ชาต ิกลุม่พลเมืองท่ีมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั มีแนวคดิแนวฝันมองการณ์ไกลไปข้างหน้าร่วมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ด้วยเหตนีุอ้าเซียนจึงสร้างค าขวญัเป็นหลกัน าทางว่าอาเซียนมี “หนึ่งวิสยัทศัน์ หนึ่งอตัลกัษณ์ 
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หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) อาเซียนตัง้เบ้าไว้สงูและต้องการท าให้
ส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 แผนกปฏิบตัิการสู่ประชาคมอาเซียน 2009 – 2015 ซึ่ง
จดัแยกแผนงานสร้างประชาคมเป็น สามเสาหลกัซึ่งอาเซียนเรียกเป็น 3 ประชาคมแยกย่อยเพ่ือค า้จุน
ประชาคมอาเซียนในภาพรวมให้มัน่คงคือ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน            ( ASEAN 
Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ มีระบบแก้ไขความ ขดัแย้ง
ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพ่ือรับมือกับภัยคกุคาม  ความ
มัน่คงทัง้รูปแบบเดมิและรูปแบบใหม่ๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภยัและมัน่คง ประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตวักันทางเศรษฐกิจ และการ
อ านวยความสะดวกในการตดิตอ่ค้าขายระหวา่งกนั อนัจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมัง่คัง่ และสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดยมุ่งให้  เกิดการ
ไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพฒันาทางเศรษฐกิจ และการลด ปัญหา
ความยากจนและความเหล่ือมล า้ทางสงัคมภายในปี 2020 ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการ ผลิต
เดียว (single market and production base) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของ อาเซียน
เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านีเ้ข้าร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจ  ของ
อาเซียน สง่เสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจการเงินและตลาดทนุ การประกนัภยัและ
ภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม พฒันาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลงังาน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดบั การศึกษาและการพฒันาฝีมือ
แรงงานกลุ่มสินค้าและบริการน าร่องท่ีส าคญั ท่ีจะเกิดการรวมกลุ่มกัน  คือ สินค้าเกษตร การประมง 
ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) การ
บริการด้านสขุภาพ , ท่องเท่ียวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีท่ีเร่ิม
รวมตวักนัอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้  ท า Roadmap ทางด้านท่องเท่ียวและการ
ขนส่งทางอากาศ (การบิน) และประชาคมสงัคมและ  วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community - ASCC) เพ่ือให้ประชาชนแตล่ะประเทศ อาเซียนอยูร่่วมกนัภายใต้แนวคิดสงัคมท่ีเอือ้อาทร 
มีสวสัดกิารทางสงัคมท่ีดี และมีความมัน่คงทางสงัคม ในสว่นของการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ ผู้ประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ จะเตรียมตวัอย่างไรโดยผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ  เกิดความวิตกถึงผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึน้กบัการประกอบวิชาชีพของตนเอง โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรค
ศลิปะ จากข้อมลูของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ( Department of Trade Negotiations) ของไทย
พบว่ามีการจดัท าข้อตกลงร่วมกนั     ( Mutual Recognition Arrangements: MRAs) เพ่ือเปิดโอกาสให้
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ผู้ประกอบวิชาชีพของแตล่ะประเทศ ก้าวเข้าสูก่ารเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอาเซียน ซึ่งสามารถไปท างานใน
ประเทศสมาชิกต่างๆ ได้ จนถึงขณะนีมี้ MRAs ทัง้หมด 7 สาขาวิชาชีพได้แก่ วิศวกรรม (Engineering 
Services) พยาบาล (Nursing Services) สถาปัตยกรรม (Architectural Services) การส ารวจ 
(Surveying Qualifications) แพทย์ (Medical Practitioners) ทนัตแพทย์ (Dental Practitioners) บญัชี 
(Accountancy Services) โดยเพิ่ม “การท่องเท่ียว” เป็นสาขาท่ี 8 ซึ่งตอ่ไปอาจเพิ่มสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ
มากขึน้อีก เป็น สิบ ย่ีสิบ สามสิบ หรือมากกว่าก็ได้ อาเซ่ียนจะเตรียมตวัอย่างไร ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึง่จะต้องมีการปรับกรอบแนวคิดให้เปิดกว้าง ศกึษาให้เข้าใจถึงผลกระทบทกุด้าน ของการก้าว
สูป่ระชาคมอาเซียน เพ่ือวางให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีคืบคลานเข้ามา ซึ่งต้องท าทัง้ในระดบั  ปัจเจก
บคุคล และระดบัสมาคมวิชาชีพ สภาวิชาชีพ หรือคณะกรรมการวิชาชีพ ศกึษาและท าความเข้าใจความ
เป็นประชาคมอาเซียน ฝึกฝนเพิ่มทกัษะการใช้      ท าความเข้าใจความรู้เก่ียวกบักฎและ  ระเบียบตา่งๆ 
ของอาเซียนและพฒันาทกัษะให้มีมาตรฐานอยูเ่สมอ เป็นท่ีต้องการของตลาด 
 ในด้านการบญัชี จะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเปล่ียน มาตรฐานการบญัชีไทยให้
เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือให้สามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนทัง้หมด เม่ือพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงในประเด็นดงักล่าวนีค้าดว่าจะน ามาสู่การปรับตวัในการท ากรอบบญัชี และทกัษะในกลุ่ม
ผู้ปฏิบตัิงาน จากเหตผุลดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นท่ีจะศึกษาถึงความพร้อมของ นกัการบญัชีไทยกับ
สมรรถนะมาตรฐานการบญัชีภายใต้กรอบของกลุ่มอาเซียนปี 2558 กล่าวคือ ค าถามวิจยันีว้างหลกัไว้ว่า
นกัการบญัชีไทยทัง้เพศหญิงและเพศชาย ตลอดจนต าแหนง่หน้าท่ีการงาน และประสบการณ์ท างานจะมี
มมุมองเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชีใน ปี 2558 ตามกรอบอาเซียนว่ามี ความแตกต่างหรือเหมือนกับ
มาตรฐานการบัญชีของไทยอย่างไรบ้างทัง้มิติในความยากง่ายและความยุ่งยากของการท าบัญชี
ตลอดจนทัศนคติหรือประเด็นต่อความถูกต้องหรือความคาดเคล่ือนในการท าบัญชีอย่างไรบ้าง 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากผลการวิจยัครัง้นี ้จะส่งผลกบัสภาวิชาชีพบญัชีไทย จากข้อความข้างต้น
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับนักบญัชีไทยกับความพร้อมในการใช้ มาตรฐาน  การบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนของนกับญัชีไทย 
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1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.2.1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นด้านความพร้อมของนกับญัชีไทยในการใช้มาตรฐานบญัชีตาม

กรอบ มาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนโดยพิจารณา 
    (1) ความรู้ความสามารถ  

     (2) ทกัษะ  
     (3) มาตรฐานบญัชีตามกรอบกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน  

        1.2.2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความพร้อมของนกับญัชีไทยในการใช้มาตรฐานการ
บญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัทางการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง กบังานด้านบญัชี 
 
1.3    ค ำถำมกำรวิจัย 
 ผู้ วิจัยต้องการทราบว่านักบัญชีไทยมีความพร้อมในการใช้  มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนหรือไม ่
 
1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีมี้จุดหมายเพ่ือศึกษา นกัการบญัชีไทยกบัความพร้อมของในการใช้มาตรฐาน  
การบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยั 
(ภาพท่ี 1.1) 
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 ตวัแปรอิสระ                             ตวัแปรตามกรอบแนวคิด 
 

    
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 1.1 กรอบแนวความคดิในการศกึษาค้นคว้า 

1. เพศ  
1.1 ชาย  
1.2 หญิง  

2. อาย ุ 
2.1 20 – 25 ปี  
2.2 26 – 30 ปี  
2.3 31 – 35 ปี  
2.4 36 – 40 ปี  
2.5 ตั้งแต่ 41 ปี  

3. ระดบัทางการศึกษา  
3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  

3.2 ปริญญาตรี  
3.3 ปริญญาโท  
3.4 ปริญญาเอก  

4. อาชีพ 
  4.1 ผูท้  าบญัชี  

4.2 ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี 
  4.3 ธุรกิจการจดัท าบญัชี  

4.4 อาจารยผ์ูส้อนบญัชี  
5. ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
งานดา้นบญัชี    

5.1 ต ่ากวา่ 5 ปี  
5.2 5 – 10 ปี  
5.3 มากกวา่ 10 ปี  
 

 
 

 
 

 
 

ความคิดเห็นดา้นความพร้อมของนกั

บญัชีไทยในการใชม้าตรฐานบญัชีตาม

กรอบมาตรฐาน กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 3 

ดา้น  

1.  ดา้นความรู้ความสามารถ  

 2.  ดา้นทกัษะ  

 3. ดา้นมาตรฐานการบญัชี 
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1.5  สมมุตฐิำนกำรวิจัย 
  นกับญัชีไทยแตกตา่งกนัด้านความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีเม่ือจ าแนกตาม เพศ อาย ุ

ระดบั ทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านบญัชี และให้ความส าคญัต่อ
ความพร้อมในการใช้มาตรฐานแตกตา่งกนั 
 
1.6 ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีมี้จดุหมายเพ่ือศกึษา นกับญัชีไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐาน การบญัชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอบเขตของการวิจยั ดงันี ้ 

    (1) ประชากร ประกอบด้วย ผู้ ท าบัญชี ผู้ มีหน้าท่ีจัดท าบัญชี ธุรกิจการจัดท าบัญชี และ
อาจารย์ผู้สอนบญัชี ท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัขอนแก่น ทัง้หมดจ านวน 420 คน  
     (2) กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจัดท าบญัชี และอาจารย์ 
ผู้สอนบญัชี ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์ของเครซ่ีและมอร์ แกน  Krejcie 
and  Morgan.(1970) (อ้างถึงใน ธีรวฒุิ เอกะกุล.2543) ได้จ านวน 201 คนและใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)  
 (3) พืน้ท่ีศกึษาในเขตจงัหวดัขอนแก่น  
 (4) ระยะเวลาการเก็บข้อมลู ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม ถึง มิถนุายน 2558  

(5) ตวัแปรในการศกึษา  
     - ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัทางการศกึษา อาชีพ ประสบการณ์ท างานท่ี เก่ียวข้อง
กบังานด้านบญัชี  
      - ตวัแปรตามได้แก่ คามคดิเห็นของนกับญัชีไทยเก่ียวกบัความพร้อม  

 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 (1) เพ่ือให้สภาวิชาชีพการบญัชี สามารถน าผลการวิจยัไปเตรียมความพร้อมให้นกัการบญัชีไทย
ในองค์กร ในมหาวิทยาลยัได้เข้าใจมาตรฐานการบญัชีตามกรอมมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน  
 (2) เพ่ือน าปัญหา และอปุสรรค์ตา่ง ๆ ท่ีได้จากการศกึษาไปพฒันาการจดัท าบญัชี  ให้ตรงตาม
มาตรฐานทางการบญัชีตามกรอมมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน  
 (3) เพ่ือตอบสนองตอ่พนัธกิจของคณะบญัชีในเร่ืองบริการวิชาการท่ีมีคณุภาพ 
 (4) เพ่ือประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน 
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1.8  นิยำมศัพท์  
 (1) การบญัชี หมายถึง การรวบรวมข้อมลูทางการค้าและบนัทึกในรูปของตวัเงินเพ่ือท าการ แยก
ประเภทข้อมลูเป็นหมวดหมู ่และสรุปข้อมลูจดัท างบการเงิน  
 (2) มาตรฐานการบญัชี หมายถึง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  หรือ
มาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้  
 (3) นกัการบญัชีไทย หมายถึงนกับญัชีไทยอนัได้แก่ ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจ  การ
จดัท าบญัชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบญัชี  
 (4) ผู้ท าบญัชี หมายถึง ผู้ท าบญัชีตามพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 มาตรา 7(6) ซึ่ง 
ต้องมีคณุสมบตัติามอธิบดีก าหนดและต้องได้รับความเห็นของจากรัฐมนตรี (มาตรฐานการบญัชี ,2543: 
online)  
 (5) ผู้ มีหน้าท่ีจัดท าบญัชี หมายถึง กรรมการบริษัทและหุ้นส่วนผู้ จดัการของห้างหุ้นส่วนจด 
ทะเบียน 
 (6) มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง หลกัการบญัชีและ
วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ตาม
มาตรฐานอาเซียน 
 (7) ธุรกิจการจดัท าบญัชี ( Outsourcing business concerned accounting) หมายถึง การ
ว่าจ้างส านักงานบัญชีให้เป็น ผู้ จัดท าบญัชีของกิจการ หรือท่ีเรียกว่า outsourcing หน้าท่ีงานจาก 
ภายนอกรับจ้างให้บริการรับจดัท าบญัชีให้กับ บริษัท ห้างร้าน มาว่าจ้างให้จดัท าบญัชี บริการอ่ืน ๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกบัการเงิน การบญัชีและภาษีอากร 
 (8) อาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบญัชี หมายถึง อาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีสอนในวิชาบญัชี  
 (9) ความพร้อมหมายถึงลกัษณะทัง้หมดในตวับคุคลท่ีสามารถรวบรวมกนัขึน้เป็นเคร่ืองมือให้  
ใช้ในการตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึง่ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ความครบครัน หรือมีทกุอยา่งครบแล้ว  
 (10) ความรู้ความสามารถหมายถึงความช านาญในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็น  
ผลส าเร็จได้ดียิ่งกวา่ผู้ มีโอกาสเทา่ ๆ กนั  
 (11) ทกัษะในการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความช านาญการ ความเชียวชาญ ในการปฏิบตัิงานท่ี  
เก่ียวกบัการบญัชี 
 

 


