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บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันโลกมีการผนึกประเทศต่างๆ	เข้ารวมกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ	เกิดการเปิดเสรีการค้า	การลงทุน	เงินทุน	และ
การเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงาน	วิชาชีพบัญชีของไทยจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูงที่จะสามารถแข่งขัน
ได้กับนักวิชาชีพบัญชีของต่างประเทศทั้งในกลุ่มภูมิภาคและในระดับสากล	วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อน�าเสนอการพัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพบัญชีไทยซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ	เช่น	1)	การก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	การสอบบัญชี	และมาตรฐาน
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	2)	การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ	เพื่อสร้างความเข้าใจ
และแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ	3)	 การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี	 โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	4)	การให้ค�าแนะน�าในการจัดท�าบัญชีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		ซึ่งเป็น
ฐานธุรกิจที่ส�าคัญของไทย	และ	5)	การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพบัญชีบัณฑิตไทยให้พร้อมรับมือและเพิ่มโอกาสเมื่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น

Abstract

 Nowadays, various countries in the world are forming economic communities or trading blocks to liberalize world 
trade, investment, capital movements and migration of skilled labour. As a result accountants need to improve their 
professional standing, develop a more international perspective, become more professional and competitive in the regional 
and global forum. Specifically, this study aims at presenting the measures implemented by relevant organizations to develop 
potential	capacity	of	Thai	accounting	profession	on	economic	liberalization.	Those	measures	are:	1)	establish	and	maintain	
an	international	set	of	recognized	accounting	and	auditing	standards;	2)	participate	in	meetings	and	serve	as	active	
members of international organizations to gain knowledge about and approach to the liberalization of their profession 
and	to	strengthen	their	competitive	capacity;	3)	establish	training	institutions	and	professional	accounting	bodies	whose	
emphasis	is	on	knowledge	creation	and	update	of	skills;	4)	provide	accounting	advice	for	SME’s	which	comprises	a	major	
part	of	the	Thai	economy;	and	5)	develop	and	implement	accounting	education	standards	in	accordance	with	the	
International	Education	Standards	(IES)	for	professional	accountants,	to	enhance	career	potentials	of	accounting	graduates	
in Thailand, and consequently elevate the quality standards of both the accountants and the country towards an economically 
liberalized future.

บทน�า

	 บทบาทและหน้าทีข่องนกับญัชถีอืเป็นส่วนส�าคญัประการหนึง่ทีจ่ะสนบัสนนุให้องค์กรก้าวไปสูจ่ดุมุง่หมาย	ดงันัน้นกับญัชจีงึจ�าเป็น
ต้องพฒันาศกัยภาพเพือ่ให้เป็นผูม้คีณุสมบตัพิร้อมทีจ่ะปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้ยงัต้องมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะน�าศกัยภาพของ
ตนให้ปรากฏในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อให้ได้รับความส�าเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร										
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อีกทั้งในยุคปัจจุบัน	มีการผนึกประเทศต่างๆ	เข้ารวมกันเป็นกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกจิ	ซึง่ก่อให้เกดิเคลือ่นย้ายการค้า	การลงทนุ	และ
ฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมหลั่งไหลเข้าออกได้อย่างเสร	ี หากใน
ประเทศใดประชาชนยังขาดคุณภาพรองรับความต้องการของผู้
ประกอบการ	จะได้รบัผลกระทบเชงิลบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ดงันัน้	
ประเทศไทยจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาคณุภาพประชากรให้
มศีกัยภาพสงูทดัเทยีมนานาประเทศเพือ่ให้คนไทยสามารถยนืหยดั
อยูอ่ย่างมัน่คง	เนือ้หาในบทความจะกล่าวถงึประเดน็ต่างๆ	ได้แก่	
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 การ
พฒันาศกัยภาพและการด�าเนนิมาตรการต่างๆ	ในการเตรยีมความ
พร้อมของวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ	และประเด็น
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชีของสภานัก
บญัชรีะหว่างประเทศ	ซึง่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการศกึษาระหว่าง
ประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อผลิตนักบัญชีมืออาชีพ	
และหยิบยกผลการวิจัยเกี่ยวกับความเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มี					
ผู้ท�าการวิจัยไว้มาแสดงให้ผู้อ่านได้ทราบ	 มีการวิเคราะห์โอกาส	
ข้อจ�ากดั	จดุแขง็	และจดุอ่อนของวชิาชพีบญัชไีทย	รวมถงึข้อเสนอ
แนะในการพฒันานกับญัชไีทยอกีด้วย	ผูเ้ขยีนหวงัว่าบทความนีจ้ะ
สามารถจุดประกาย	 และกระตุ้นให้นักบัญชีไทยพัฒนาศักยภาพ
ของตนให้มคีณุสมบตัเิยีย่งนกับญัชรีะดบัสากล	และสามารถรองรบั
กับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) 

	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	เป็นความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้	10	 ประเทศ	 ได้แก่	 บรูไนดารุสซาลาม	 กัมพูชา	
อินโดนีเซีย	ลาว	มาเลเซีย	พม่า	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	 ไทย	และ
เวยีดนาม	ในแนวคดิการผลติเดยีวตลาดเดยีว	หรอื	Single	market	
and	production	base	ภายในปี	พ.ศ.	2558	(ค.ศ.	2015)	
วิวัฒนาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

	 จากเขตการค้าเสรีอาเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Area:	
AFTA)	 สู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	
Community:	AEC)	 เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสมาชิก
ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(Association	of	Southeast	Asian	Nations:	ASEAN)	การก่อตั้ง
อาเซียนได้รับการลงนาม	ณ	กรุงเทพมหานคร	เมื่อปี	พ.ศ.	2510	
เอกสารการก่อตัง้เรยีกว่า	ปฏญิญาอาเซยีน	(ASEAN	Declaration)	
หรือปฏิญญากรุงเทพฯ	(Bangkok	Declaration)	ผู้ก่อตั้งในขณะ
นั้นมี	5	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และ

ฟิลิปปินส์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	วิวัฒนาการของอาเซียนแบ่งออก
ได้เป็น	4	ช่วง	(ส�านักอาเซียน	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,	
2554)	ดังนี้
	 1.	ช่วงแรกของการก่อตั้ง	(พ.ศ.	2510	-	2520)	 เป็นช่วง
เวลาที่มีปัญหาทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ท�าให้ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิของอาเซยีนไม่เตบิโต	ผลส�าเรจ็ที่
เป็นรปูธรรมมไีม่มากนกั	จนผ่านไปเกอืบ	10	ปี	ทศิทางการวางแผน
งานด้านเศรษฐกจิของอาเซยีนเริม่ชดัเจนขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	2519	ผูน้�า
ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง	5	ประเทศ	ได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรี
และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ ที่ระบุความร่วมมือ
ทางเศรษฐกจิระหว่างกนัอย่างกว้างขวางครอบคลมุหลายด้านเพือ่
เป็นกรอบการด�าเนินงานต่อไป
	 2.	ช่วงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	(พ.ศ.	2521-	
2540)	 ในช่วงนี้มีการขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยท�าความ
ตกลงทางด้านเศรษฐกิจหลายฉบับซึ่งความส�าเร็จครั้งส�าคัญ	 คือ	
การจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน	(ASEAN	Free	Trade	Area:	AFTA)	
ขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2536		
	 3.	ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ	(พ.ศ.	2541	-	2547)	 เป็นช่วงที่
เอเชียประสบภาวะเศรษฐกิจตกต�่าอย่างรุนแรง	ท�าให้อาเซียนต้อง
วางเป้าหมายการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัของภมูภิาค	ผูน้�าอาเซยีน
จึงประกาศวิสัยทัศน์อาเซียน	(ASEAN	Vision	2020)	เมื่อปี	พ.ศ.	
2540	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	2541	 ได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติ
การฮานอย	(Hanoi	Plan	of	Action)	เพื่อใช้เป็นแผนการด�าเนิน
งานให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน	และในปี	พ.ศ.	2545	ได้เห็นชอบให้
อาเซียนมุ่งไปสู่การเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	
Economic	Community:	AEC)	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	(European	Economic	Community:	
EEC)
	 4.	ช่วงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการ	
บูรณาการทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจา	(พ.ศ.	2545-ปัจจุบัน)	
เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับประเทศภายนอก
ภูมิภาค	 อาเซียนจึงได้เจรจาจัดท�าเขตการค้าเสรีกับประเทศ								
คู่เจรจาต่างๆ	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	อินเดีย	ออสเตรเลีย	และสหภาพ
ยุโรป	 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้อาเซียนต้องท�าให้การรวมกลุ่ม
ภายในอาเซียนเข้มแข็งยิ่งขึ้น	ผู้น�าอาเซียนจึงได้ประกาศที่จะรวม
กลุม่ภายในภมูภิาคให้เสรจ็สิน้ภายในปี	พ.ศ.	2563	ตามแถลงการณ์
บาหลีฉบับที่	2	เมื่อปี	พ.ศ.	2546	แต่หลังจากนั้นเมื่อปี	พ.ศ.	2550	
ผู้น�าอาเซียนก็ได้ประกาศปฏิญญาเซบูเร่งรัดเป้าหมายจากเดิมที่
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ก�าหนดไว้ปี	พ.ศ.	2563	ให้เลื่อนขึ้นมาเป็นปี	พ.ศ.	2558	เพื่อให้
ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	
และในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	13	ในเดือนพฤศจิกายน	
พ.ศ.	2550	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ผู้น�าอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญา
ว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยมี
เอกสาร	2	ส่วน	คอื	แผนงานเพือ่จดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	
(AEC	Blueprint)	และตารางเวลาด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	(strategic	
schedule)	 ซึ่งจะก�าหนดทิศทางและแผนงานที่จะต้องด�าเนินไป
ตามกรอบเป้าหมายของ	AEC	
วัตถุประสงค์ของ AEC

	 AEC	มวีตัถปุระสงค์ให้ทกุประเทศภายในเอเซยีนเป็นตลาด
และฐานการผลิตร่วม	 ก่อให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจภายใน
กลุ่มอย่างเสมอภาค	 เกิดบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	 และที่
ส�าคัญคือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกจิให้เป็นหนึง่เดยีวกนัท�าให้อาเซยีนมขีนาดใหญ่ขึน้	ซึง่
มคีวามมัน่คงและแขง็แกร่งคานอ�านาจกบักลุม่ประชาคมเศรษฐกจิ
อื่น	หรือประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจอื่นได้	
	 เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนบรรลุ
วตัถปุระสงค์อาเซยีนจงึได้ก�าหนดทศิทาง	และแผนงานทีจ่ะด�าเนนิ
ไปสู่เป้าหมายไว้ในพิมพ์เขียว	AEC	Blueprint	ซึ่งระบุกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ	5	ด้าน	ได้แก่	1)	เปิดเสรีการค้าสินค้า	2)	เปิดเสรีการ
ค้าบริการ	3)	 เปิดเสรีการลงทุน	4)	 เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี	
และ	5)	เคลือ่นย้ายเงนิทนุเสรี	แผนงานดงักล่าวระบใุห้ทกุประเทศ
จะต้องลดและเลกิข้อจ�ากดัของการเข้าสูต่ลาด	ดงัตวัอย่างการเปิด
เสรีการค้าบริการ	 ได้ก�าหนดให้มีการลดข้อจ�ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาต	ิ และประเภทนิติบุคคล	 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการ
บริการของอาเซียนไปท�าธุรกิจและสามารถถือหุ้นได้อย่างน้อยถึง
ร้อยละ	70	โดยไม่จ�ากัดมูลค่าการให้บริการ	จ�านวนสถานบริการ	
ประเภทและจ�านวนบุคคลผู้ให้บริการ	และส�าหรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมอืเสรไีด้ท�าข้อตกลงยอมรบัร่วม	(MRAs)	ในสาขาวชิาชพี
หลัก	โดยยอมรับร่วมกันเรื่อง	คุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขในการได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ	อันหมายถึงนักวิชาชีพประเทศหนึ่งใน
กลุ่มจะสามารถประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นๆ	 ได้	 ซึ่ง
ปัจจบุนัได้ท�าข้อตกลงกนัแล้ว	7	สาขา	ได้แก่	สาขาวศิวกรรม	สาขา
สถาปัตยกรรม	สาขาแพทย์	สาขาทนัตแพทย์	สาขาพยาบาล	สาขา
นกัส�ารวจ	และสาขาบญัชี	(ผูอ้�านวยการส�านกัประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน,	2554)

การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

	 วชิาชพีบญัช	ี(พระราชบญัญตัวิชิาบญัช	ีพ.ศ.	2547)		หมาย
ถึง	วิชาชีพในด้านการท�าบัญชี	ด้านการสอบบัญชี	ด้านการบัญชี
บริหาร	ด้านการวางระบบบัญชี	ด้านการบัญชีภาษีอากร	ด้านการ
ศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	 และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้าน
อื่น	ส่วนศักยภาพ		(เสรี	พงศ์พิศ,	2547)	หมายถึง	ความสามารถ
ที่ยังไม่พัฒนา	หรือยังไม่พัฒนาเต็มที่	ศักยภาพเป็นพลังภายในที่
ซ่อนไว้	หรอืพลงัแฝงทีย่งัไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏ	หรอืออกมา
บ้างแต่ยังไม่หมด	 ศักยภาพเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้	 และยัง
หมายถึงอ�านาจหรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ	 ซึ่งจะท�าให้
พัฒนาหรือแสดงให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ได้	(ราชบัณฑิตยสถาน,	
2526)	 เป็นคุณสมบัติหรือเงื่อนไขบางประการที่ก่อให้เกิดผลใน
อนาคตถ้าได้มีการใช้คุณสมบัติหรือเงื่อนไขกับเหตุการณ์ที่
เกีย่วข้องนัน้	(นยิม	รฐัอมฤต,	2542)	พร้อมทีจ่ะแสดงความสามารถ
ทีม่อียูใ่ห้ปรากฏเมือ่มโีอกาสทีจ่ะกระท�าได้	(ไพจติร	อภยัจติ,	2533)	
ส�าหรบัศกัยภาพในการปฏบิตังิาน	คอืคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตัหิน้าที่	
ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	อ�านาจที่มี
อยู	่และภาระหน้าทีท่ีต้่องกระท�าให้ได้รบัความส�าเรจ็	(บญุนธิ	ิปาน
ก�าเนิด,	2537)	 และการพัฒนาหมายถึง	 การเติบโต	 ความเจริญ	
ความก้าวหน้า	ความรุง่เรอืง	(ราชบณัฑติยสถาน,	2526)	โดยพฒันา
ได้	2	ประการ	คอื	การปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงในลกัษณะ
ต่างๆ	 ของยุคปัจจุบัน	 และการปรับเปลี่ยนให้เกิดความทันสมัย	
(รุ่งฤดี	กิจควร,	2548)		
	 จากค�าจ�ากัดความที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงสรุปได้ว่า	 การ
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี	 คือกระบวนการที่ท�าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได ้รับการพัฒนาเติบโตของขีดความสามารถ	
(capability)	 ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพ	(potential)	 ให้ปรากฏผล
ส�าเร็จเพื่อเพิ่มสมรรถนะ	 (competence)	 ในด้านวิชาชีพให้
ก้าวหน้ากว่าเดิม	 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกซึ่งมีการเปิด
เสรีการคา้	การบรกิาร	การลงทุน	เงนิทนุ	และการเคลื่อนย้ายฝีมือ
แรงงาน	 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจให้บริการทางวิชาชีพ	
และนักวิชาชีพของไทย	จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการหลั่งไหล
เข้ามาเปิดกิจการและการเข้ามาของนักวิชาชีพต่างชาติ	 โดยต้อง
พฒันาเพือ่ยกระดบัคณุภาพบคุลากรให้มศีกัยภาพสงูทีจ่ะสามารถ
แข่งขันได้กับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศในกลุ่ม	 ซึ่งอาจมีความ
ได้เปรียบในเรื่องภาษา	การศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยี	ดังนั้น
สถาบันวิชาชีพต่างๆ	 ของไทยจึงต้องตระหนักถึงผลกระทบ							
ดังกล่าว	 และเร่งหามาตรการรองรับกันอย่างเต็มที่	 สภาวิชาชีพ
บัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	หน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
วชิาชพีบญัช	ีจงึได้ด�าเนนิมาตรการต่างๆ	หลายประการเพือ่พฒันา
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ศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีไทย	 (สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์,		2554,	ม.ป.ป.)	ดังยกตัวอย่างต่อไปนี้
	 1.	การก�าหนดมาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการสอบบญัชี	
และมาตรฐานอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในทุกๆ	ด้าน	 รวมถึง
การก�าหนดจรรยาบรรณส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 โดย
ประสานความร่วมมอืกบัภาครฐัและเอกชน	สถาบนัการศกึษา	และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่พจิารณาคณุภาพมาตรฐานวชิาชพีบญัชี
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ	(International	Accountants	Standards	
Board:	IASB)	ก�าหนดไว้
	 2.	การเพิม่บทบาทของสภาฯ	ในฐานะผูน้�าองค์กรวชิาชพี
ระหว่างประเทศ	 โดยการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ
บัญชีระหว่างประเทศต่างๆ	 และเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสถาบันและองค์กรต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ	อาทิ
	 	 2.1	การจัดท�าโครงการประเมินบริษัทภิบาลของตลาด
ทุนไทยด้านการบัญชีและการสอบบัญชี	กับธนาคารโลก	โดยคณะ
ผูป้ระเมนิภายใต้โครงการ	Report	on	the	Observance	Standards	
and	Codes	-	Accounting	and	Auditing	(ROSC	A&A)	ได้จัด
ท�าผลการศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน	
(action	plan)	 ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ	 ของ
ประเทศไทย
	 	 2.2	 การเข ้าร ่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 APEC	
Accounting	Services	Initiative	การประชุมมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัผูใ้ห้
บริการทางบัญชี	เพื่อสร้างแนวทางของกฎระเบียบภายในประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีต่างชาติ	ซึ่งมีประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมคุณภาพ	(quality	assurance)	ส่วนได้เสียสาธารณะ	
(public	interest)	ความโปร่งใส	(transparency)	ความสม�่าเสมอ	
(consistency)	และการถ่ายทอดองค์ความรู้	(knowledge	transfer)	
ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเปิดเสรี
ของวิชาชีพบัญชี	 แนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางของกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับนัก
บัญชีต่างชาติ	 ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ในระดับโลกที่อาจมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบการเจรจาในระดับ
ภูมิภาคต่อไป	 นอกจากนั้นยังได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี	 ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาด้านบัญชีในประเทศต่างๆ	ทั้งนี้	การประชุม

ดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทย
ส�าหรับการเปิดเสรีด้านการให้บริการทางบัญชีที่จะเกิดขึ้นในปี	
พ.ศ.	2558
	 	 2.3	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	สหพันธ์
นักบัญชีอาเซียน	(ASEAN	Federation	of	Accountants	Council	
Meeting)	 การประชุมเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศ
สมาชิกทั้ง	10	 ประเทศ	 ในการเปิดเสรีของวิชาชีพบัญชีภายใต้
กฎบตัรอาเซยีน	การปรบัตวัเข้าหากนั	การเปลีย่นแปลง	และความ
ยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศในระดับโลก	(Converge,	 Transform,	
Sustain:	towards	World	Class	Excellence)	การตระหนกัถงึความ
ส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี	ตลอดจนการร่วมมือ
กนัเพือ่สร้างสรรค์สงัคมทีเ่กือ้กลูและพฒันาไปพร้อมกนั	ทัง้นี้	การ
ร่วมมือกันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมนักบัญชีไทยให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	การจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมวชิาชพีบญัช	ีและการจดัท�า
ฐานข้อมูลด้านวิชาการ	 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน	 โดยการพัฒนา
และจดัท�าสือ่การสอนวชิาการบญัชโีดยใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ	รวมถงึ
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาฯ	 สู่สาธารณชน	
โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้	และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ
การบัญชี	ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
	 4.	การเพิ่มบทบาทในการให้ค�าแนะน�ากับธุรกิจ	SMEs	ซึ่ง
เป็นฐานธรุกจิทีส่�าคญัของไทย	ให้มปีระสทิธภิาพในการจดัท�าบญัชี	
การเสนองบการเงิน	การจัดการ	และการน�าระบบคอมพิวเตอร์มา
ใช้งาน
	 5.	การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชี
ของสถาบันอุดมศึกษา	 โดยจัดท�าโครงการมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศทางการบญัชี	(IES)	ท�าให้สถาบนัการศกึษาจะต้อง
จดัการศกึษาวชิาการบญัชใีห้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีบญัชขีอง
สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ	 (International	 Federation	of	
Accountants:	 IFAC)	 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักบัญชี
ของไทยมีศักยภาพพร้อมในการรับมือรวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการ
ก้าวออกไปสูก่ารเปิดเสรี	และการเคลือ่นย้ายฝีมือแรงงานทีจ่ะเกดิ
ขึ้นในอนาคตอันใกล้
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สหพนัธ์นกับญัชรีะหว่างประเทศ (International Federation 

of Accountants: IFAC)

	 สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ	 เป็นสถาบันหนึ่งทาง
วิชาชีพบัญชีของโลก	ปัจจุบัน	IFAC	มีประเทศสมาชิกทั้งหมด	125	
ประเทศ	รวมถึงประเทศไทย	มีพันธกิจที่จะพัฒนาและเสริมสร้าง
วิชาชีพบัญชีทั่วโลกด้วยมาตรฐานที่ประสานสอดคล้องกัน	เพื่อให้
บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงอย่างสม�่าเสมอในการตอบสนอง
ประโยชน์สาธารณะ	(สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์,	
ม.ป.ป.)	ส�าหรับด้านการศึกษา	ซึ่งมีภารกิจส่งเสริมความก้าวหน้า
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาการบัญชีเพื่อพัฒนา
วิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิก	 ได้วางรากฐานส�าหรับการเรียนรู้	
การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพบัญชี	 ที่เรียกว่า	 มาตรฐานการ
ศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 (IES)	 ให้ผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาได้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติ
ที่เหมาะสม	ดังรายละเอียดในหัวข้อถัดไปนี้

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี (International Education Standards for 

Professional Accountants: IES)

	 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	 มีจ�านวน	8	 ฉบับ	(International	Federation	of	
Accountants,	2009)	ได้แก่
 IES 1 Entry Requirements to a Program of 

Professional Accounting Education

	 ก�าหนดให้นกับญัชมีอือาชพีจะต้องส�าเรจ็การศกึษาขัน้ต�่า
ทางด้านการบัญชี	 ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน
การศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการบัญชี	ซึ่งมีการ
ก�าหนดวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาอย่างเป็นระบบ	 และมีการจัด
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรการบัญชี	 (Content	of	Professional	
Accounting	Education	Programs)	ที่จะท�าให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา
เป็นผู้มีความรู้	 และมีความสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพ	 ดังที่
ก�าหนดใน	IES	ฉบับที่	2	
 IES 2   Content of Professional Accounting 

Education Program

	 ก�าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องมีความรู ้ทางวิชาชีพ	
(Content	of	Professional	Accountant)	 โดยต้องครอบคลุม
ทั้งหมด	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 การบัญชี	 การเงิน	 และวิชาที่
เกีย่วข้อง	(Accounting,	Finance	and	Related	Knowledge)			
2)	องค์กรธุรกิจ	(Organization	and	Business)	และ	3)	เทคโนโลยี
สารสนเทศ	(Information	and	Technology)	

 IES 3 Professional Skills

	 ก�าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทางวิชาชีพ	
(Professional	Skills)	เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของ
ฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องได้	 ได้แก่	 ทักษะด้านสติปัญญา	 หรือการ
เรียนรู้อย่างชาญฉลาด	(Intellectual	Skill)	ทักษะด้านเทคนิคและ
การปฏิบัติหน้าที่	(Technical	and	Functional	Skill)	ทักษะด้าน
บุคคล	(Personal	Skill)	ทักษะในการสื่อสารและการท�างานร่วมกับ
ผู้อื่น	(Interpersonal	and	Communication	Skill)	และทักษะด้าน
การบรหิารจดัการธรุกจิและองค์กร	(Organizational	and	Business	
Management	Skill)
 IES 4 Professional Values, Ethics and 

Attitudes

	 ก�าหนดให้นกับญัชมีอือาชพีต้องเป็นผูม้คีณุค่าแห่งวชิาชพี	
มีจริยธรรม	 และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ	(Professional	Value,	
Ethic	and	Attitudes)	เช่น	ความรับผิดชอบต่อผลงาน	ความเป็น
อิสระ	ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ	และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ	
 IES 5   Practical Experience Requirements 

for Aspiring Professional Accountants

	 ก�าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพจะต้องมีการสะสมประสบ-
การณ์เชิงปฏิบัติ	 (Practical	Experience	Requirements)	เป็น	
ระยะเวลาเพยีงพอทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่าเป็นนกับญัชทีีม่คีวามรูค้วาม
สามารถและมีทักษะทางวิชาชีพ	 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ	
ก�ากับดูแลและมีกระบวนการติดตามอย่างมีมาตรฐานและ
สม�่าเสมอ
 IES 6 Assessment of Professional Capabilities 

and Competence

	 ก�าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพจะต้องผ่านการประเมิน
ศกัยภาพและความสามารถทางวชิาชพี	(Professional	Capabilities	
and	Competence)	ซึ่งจะเป็นการประเมินความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพ	 ตลอดจนการมีคุณค่า	 ทัศนคติทางวิชาชีพและ
จริยธรรม	 เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้อย่างเต็มความสามารถ
 IES 7 Continuing Professional Development: 

A Program of Lifelong Learning and Continuing 

Development Professional Competence

	 ก�าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพจะต้องพัฒนาตนเองด้วยการ
เรียนรู ้ต ่อเนื่องอย่างไม่จบสิ้น	 (Continuing	 Professional	
Development	(CPD)	:	Program	of	Lifelong	Learning)	ผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีจะต้องได้รับการฝึกฝนในการประกอบวิชาชีพจะต้อง
มหีน้าทีด่�ารงความสามารถและปรบัปรงุพฒันาความรูเ้พิม่เตมิของ
ตนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	โดยมีหน่วยงานที่รับ
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ผดิชอบ	ก�ากบัดแูลและมกีระบวนการตดิตามอย่างมมีาตรฐานและ
สม�่าเสมอ
 IES 8 Competence Requirement for Audit 

Professionals

	 ก�าหนดสมรรถนะส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	
(Audit	Professional)	 ซึ่งก�าหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
นอกจากจะต้องเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัเิป็นนกับญัชมีอือาชพีดงัทีก่ล่าว
ไว้ใน	IES	ฉบับที่	1	-	7	แล้วยังต้องมีความรู้ความสามารถในการ
สอบบญัชข้ีอมลูทางการเงนิ	การบญัชแีละการรายงานทางการเงนิ
ในระดับสูง	 อีกทั้งต้องมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ตลอดจนทักษะที่จ�าเป็นต่อการตรวจสอบบัญชี	และที่
ส�าคัญคือจะต้องผ่านการวัดผลขีดความสามารถในการเป็นผู้สอบ
บัญชีอย่างเป็นระบบอีกด้วย
	 IES	 กล่าวถึงหลักเกณฑ์ให้การจัดการเรียนการสอนที่จะ
ท�าให้นักบัญชีสามารถเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีมืออาชีพโดย
เริ่มตั้งแต่หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู ้ที่เข้าศึกษาวิชาการบัญชี	
หลกัสตูรของการศกึษาวชิาการบญัช	ีความรูท้างวชิาชพีทีต้่องเรยีน
รู้	ทักษะทางวิชาชีพที่ต้องฝึกฝน	รวมถึงคุณค่า	จริยธรรม	ทัศนคติ
ทางวิชาชีพ	 และการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติให้แก่
นักศึกษาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพ	 รวมไป
จนเงื่อนไขการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 ผู้ที่จะเป็นนักบัญชีมืออาชีพจะต้องมี
คณุสมบตัเิป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถทัง้ในวชิาการบญัชี	วชิาการ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี	 รวมทั้งมีทักษะพื้นฐานในการ
ท�างาน	 สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปในการประกอบ
วิชาชีพได้	 และเป็นผู้มีความตระหนักถึงคุณค่า	 จริยธรรมทาง
วิชาชีพ	 อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ทันทีหลังส�าเร็จ
การศึกษาซึ่งเกิดจากการได้เรียนรู ้	 การฝึกฝน	 และสะสม
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน	เพื่อให้มีความ
พร้อมที่จะก้าวสู่การท�างานจริงได้	
	 ศักยภาพของนักบัญชีตามกรอบแนวคิดของ	IES	ประกอบ
ด้วยคุณสมบัติของความสามารถของบุคคลที่เป็นเกณฑ์ที่เหมาะ
สมในการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ	มีดังนี้	
	 คณุสมบตันิกับญัชมีอือาชพีทีส่�าคญั	(สมาคมนกับญัชแีละ
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย,	2547;	สนัสกฤต	วจิติรเลข
การ,	2549)	ได้แก่
	 1.	ด้านความรู้ทางวิชาชีพ	
	 2.	ด้านทักษะทางวิชาชีพ
	 3.	ด้านคุณค่า	จริยธรรม	และทัศนคติทางวิชาชีพ
	 4.	ด้านประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ

	 ศกัยภาพของนกับญัชต้ีองประกอบด้วย	5	คณุลกัษณะ	(ชยั
นรินทร์	วีระสถาวณิชย์,	2548)	ได้แก่
	 1.	ความรูใ้นวชิาชพี	(knowledge)	ซึง่แบ่งความรูอ้อกเป็น	
4	ประเภท	ดังนี้	
	 	 1.1	ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคม	เศรษฐกจิการเมอืง	การ
ปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผล	
กระทบที่มีต่อธุรกิจ	 และเศรษฐกิจโดยรวมได้	 รวมถึงความรู้ใน
วัฒนธรรมของโลก	ของภูมิภาคและของประเทศ	ตลอดจนความ
สามารถในการคดิ	การถาม	การเขยีน	และสือ่สารด้วยภาษาทีง่่าย
และเข้าใจได้
	 	 1.2	 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ	 ธุรกิจ	 และการจัดการ	
เช่น	เศรษฐศาสตร์	การเงิน	การตลาด	การบริหาร	การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ	และสถิติ	
	 	 1.3	ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 	 1.4	 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี	 และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชี	 เช่น	 กฎหมายบัญชี	 กฎหมายธุรกิจ	 ภาษีอากร	 และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ	
	 2.	ทกัษะทางวชิาชพี	(skills)	ประกอบด้วยทกัษะ	5	ประการ	
ดังนี้
	 	 2.1	ทักษะการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด	ซึ่งประกอบด้วย	
ความสามารถทีจ่ะระบไุด้	สามารถจดัระบบ	และเข้าใจสารสนเทศ
จากผู้คน	สิง่พมิพ	์และแหล่งข้อมลูต่างๆ	ความสามารถในการซกั
ถาม	 การท�าวิจัย	 การคิดอย่างมีเหตุผลและเชิงวิเคราะห์	 การให้
เหตุผล	การวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ	และความสามารถที่
จะระบุปัญหา	และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้
	 	 2.2	ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่	ประกอบ
ด้วย	ทักษะส�าหรับศาสตร์การบัญชี	และทักษะทั่วไป	ซึ่งประกอบ
ด้วย	การค�านวณ	การจ�าลองการตดัสนิใจ	การวเิคราะห์ความเสีย่ง	
การวัดมูลค่า	 การรายงาน	 และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ
	 	 2.3	 ทักษะด้านบุคคล	 เกี่ยวข้องกับทัศนคติ	 และ
พฤติกรรม	ซึ่งประกอบด้วย	ความสามารถในการคิดริเริ่ม	การมี
อิทธิพล	 การเรียนรู้ที่เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด	 การบริหาร
จดัการตนเอง	การจดัล�าดบัและจดัระบบการท�างาน	ความสามารถ
คาดคะเน	 การพิจารณาน�าคุณค่าแห่งวิชาชีพ	 จริยธรรม	 และ
ทัศนคติไปใช้ในการตัดสินใจ	 และการแสวงหาหรือสงสัยเยี่ยง				
นกับญัชมีอือาชพี	รวมถงึสามารถปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลง
ได้
	 	 2.4	 ทักษะด้านความสัมพันธ์	 และการสื่อสาร	 การ
ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	การรบัและถ่ายทอดสารสนเทศ	การมดีลุยพนิจิ	
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และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล	 ซึ่งหมายถึงความสามารถที่
จะท�างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในการเป็นฝ่ายรับและฝ่ายให้ค�าปรึกษา	
และการแก้ไขความขัดแย้ง	 สามารถท�างานเป็นหมู่คณะโดยมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายในองค์ความรู้ความ
สามารถ	ภาษา	และวฒันธรรม	ตลอดจนสามารถน�าเสนอ	อภปิราย	
รายงาน	และป้องกันความคิด	ในรูปแบบของการสื่อสารทางวาจา
หรือลายลักษณ์อักษร	ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ	รวมถึง
การรบัฟังและการท�าความเข้าใจต่อการสือ่สารจากผูอ้ืน่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
	 	 2.5	 ทักษะด้านองค์กร	 และทักษะผู้บริหารธุรกิจ	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 การบริหารโครงการ	 การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์	การตัดสินใจ	และมอบหมายงาน	ความ
เป็นผู้น�า	และการจูงใจ
	 3.	คุณค่าแห่งวิชาชีพ	(professional	values)	ได้แก่	การ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม	 เที่ยงธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ส�านึกถึง
ความรับผิดชอบทางสังคม	ยึดมั่นประโยชน์ของสาธารณชน	เป็น
อิสระ	และตั้งใจที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	เป็นต้น	
	 4.	จรรยาบรรณ	(ethics)	ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีตาม
ที่พระราชบัญญัติวิชาบัญชี	พ.ศ.	2547	มาตรา	46	ก�าหนดว่า	“ผู้
ประกอบการวิชาชีพบัญชี	 หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ
บัญชี	 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี	 และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี	
มาตรฐานการสอบบัญชี	หรือมาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ก�าหนด
ตามพระราชบญัญตันิี”้	และมาตรา	47	ก�าหนดว่า	“ให้สภาวชิาชพี
บัญชีจัดท�าจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเป็นภาษา
ไทย	และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อก�าหนดในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 1.	ความโปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	และ
ความซื่อสัตย์สุจริต
	 	 2.	 ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติ
งาน
	 	 3.	ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความ
ลับ
	 	 4.	ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้	ผูเ้ป็นหุน้ส่วน	หรอืบคุคล
หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้”
	 5.	ทัศนคติ	(attitudes)	หมายถึง	ท่าทีความรู้สึกของคน	
เป็นอ�านาจหรือแรงขับภายในจิตใจมนุษย์	ที่พร้อมจะกระท�าอย่าง
ใดอย่างหนึง่	ทศันคตขิองบคุคลประกอบขึน้จาก	3	ส่วน	คอื	ความ
รู้สึก	ความรู้	และพฤติกรรม	กล่าวคือทัศนคติเป็นเงื่อนไขภายใน
ตัวบุคคลที่มีส ่วนในการก�าหนดการแสดงออก	 ทิศทางของ
พฤติกรรม	 และมีส่วนในการก�าหนดการรับรู้	 ทัศนคติที่ดีของนัก

บัญชีจึงจะน�าพาให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุจริตและ				
เหมาะสม
	 ส�าหรับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนัก
บัญชีที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ	มีดังนี้	ประการ
ที่	1	คือ	ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ	(สุวรรณ	หวังเจริญเดช,	
2548)	มคีวามรูเ้ฉพาะทาง	(เตอืนใจ	วฒันาวนากลุ,		2552)	มคีวาม
เป็นนักวิชาการ	(จินดาพร	มณีสาครรัตน์,		2552)	มีความสามารถ
ทางวิชาชีพ	 มีความรู้ความสามารถพื้นฐาน	(ต่อลาภ	 สุขพันธ์,		
2546;	สุวรรณ	หวังเจริญเดช,		2548;	นิ่มนวล	วิเศษสรรพ์,	2547;	
เพ็ญธิดา	พงษ์ธานี,		2548;		วีรนุช	แซ่ฉิน	และสุกานดา	โรจน-
ประภายนต์,	2552;	สงกรานต์	ไกยวงษ์,	2553)	ประการที่	2	คือ	
ทักษะทางวิชาชีพ	ได้แก่	มีสติปัญญา	มีเทคนิค	และมีการเรียนรู้
อย่างชาญฉลาด		(ศศิวิมล	ศรีเจริญจิตต์,		2548)	สามารถปรับตัว
ได้ดี	มีภาวะผู้น�า	(สุวรรณ	หวังเจริญเดช,	2548;	เสาวณี	ใจรักษ์,	
2551)	 มีมนุษยสัมพันธ์	 มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์	 (อัจฉรา									
ธรรมาภรณ์,	นิรมล	หลีโสะ	และวิมลรัตน์	แดงสุวรรณ,	ม.ป.ป.)	
มีความสามารถในด้านการติดต่อสื่อสาร	ด้านภาษา	คอมพิวเตอร์	
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	(เสาวณี	ใจรักษ์,	2551;	ศิริวรรณ		สิริ-
พทุไธวรรณ,	2547;	อนนัตชยั	เชือ้กลาง,	2547;	นิม่นวล	วเิศษสรรพ์,	
2547)	 มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	(อัจฉรา	 ธรรมา-						
ภรณ์	 และคนอื่นๆ,	 ม.ป.ป.;	 เพ็ญธิดา	 พงษ์ธานี,	2548;	 มานพ	
ทองใบ,	ม.ป.ป.;	สงกรานต์	ไกยวงษ์,	2553;	ศิริวรรณ		สิริพุทไธ-
วรรณ,	2547)	 ประการที่	3	 คือ	 จริยธรรมทางวิชาชีพ	 ได้แก่	 มี
คณุธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชพี	มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	
ซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	มีความยุติธรรม	(ต่อลาภ	สุขพันธ์,	2546;	
ชลลดา	ชาติสุทธิ,	2546;	สุวรรณ	หวังเจริญเดช,	2548;	จินดาพร	
มณีสาครรัตน์,	2552;	เตือนใจ	วัฒนาวนากุล,	2552;	ศิริวรรณ	สิริ-
พุทไธวรรณ,	2547)	 รักษาชื่อเสียง	 ส่งเสริมเกียรติยศของอาชีพ		
(ชัยนรินทร์	 วีระสถาวณิชย์,	2548)	 มีระเบียบวินัย	 ตรงต่อเวลา	
ขยนัทุม่เทให้กบังาน	รูจ้กักาละเทศะ	กริยิามารยาทสภุาพเรยีบร้อย	
มีความอดทน	รู้จักการควบคุมอารมณ์	(มานพ	ทองใบ,	ม.ป.ป.;	
วีรนุช	แซ่ฉิน	และสุกานดา	โรจนประภายนต์,	2552;	เสาวณี	ใจ-
รักษ์,	2551)	และ	ประการสุดท้าย	คือ	มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ทีจ่ะสามารถปฏบิตังิานได้ทนัท	ี(อจัฉรา	ธรรมาภรณ์	และคนอืน่ๆ,	
ม.ป.ป.;	สงกรานต์	ไกยวงษ์,	2553)	โดยผลการวจิยัพบว่าศกัยภาพ
ที่ส�าคัญของนักบัญชีมืออาชีพตามทัศนะของผู้ประกอบการ	 รวม
ถึงจากการติดตามและประเมินศัยกภาพตนเองของบัญชีบัณฑิต	
คุณสมบัติที่มีอันดับสูงสุด	คือ	คุณค่าแห่งวิชาชีพ	จริยธรรม	และ
มทีศันคตทิางวชิาชพี	(สวุรรณ	หวงัเจรญิเดช,	2548;	นิม่นวล	วเิศษ-
สรรพ์,	2547;	วีรนุช	แซ่ฉิน	และสุกานดา	โรจนประภายนต์,	2552;	
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ดวงกมล	สุขแก้วมณี,	2554;	วันชัย	ก�าจรเมนุกูล,	2550)	ซึ่งถือ
เป็นสิ่งที่วิชาชีพบัญชีให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง

โอกาส ข้อจ�ากดั จดุแขง็ และจดุอ่อนของวชิาชพีการบญัชีไทย

 โอกาส

	 1.	ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 และมีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกพืน้ฐานทีค่รบครนั	ท�าให้ผูป้ระกอบการต่าง
ชาติให้ความสนใจลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทยและจะใช้
บุคลากรคนไทยเป็นส่วนใหญ่	ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่
คนไทยและสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย	
	 2.	ประเทศอื่นในภูมิภาคบางประเทศยังมีความเจริญ
ทางเศรษฐกจิน้อยกว่าประเทศไทย	ท�าให้ผูป้ระกอบการรวมถงึ
นักวิชาชีพบัญชีไทยมีโอกาสออกไปลงทุนเปิดกิจการหรือออก
ไปให้บริการทางวิชาชีพในประเทศเหล่านั้นได้
 ข้อจ�ากัด

	 1.	ประเทศไทยยังคงมีปัญหาทางด้านการเมืองและ
สังคมอยู่บ้างถึงแม้จะไม่รุนแรง	 ผู้ประกอบการต่างชาติจึงให้
ความสนใจลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทยน้อยเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งของไทย	เช่น	สิงคโปร์	มาเลเซีย	เป็นต้น
	 2.	ประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านบุคลากรสูงกว่าบาง
ประเทศในภูมิภาคซึ่งผู้ประกอบการให้ความสนใจมากกว่า
ประเทศไทย
 จุดแข็ง

	 1.	มาตรฐานวชิาชพีบัญชีไทยได้พฒันาใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล	 ท�าให้ผู้ประกอบการต่างชาติให้ความสนใจ
ประเทศไทยเป็นฐานการให้บริการทางวิชาชีพในภูมิภาค
	 2.	นักวิชาชีพบัญชีไทยจ�านวนหนึ่งมีความรู ้ความ
สามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ	 การสื่อสารภาษาอังกฤษ	 และ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีก้่าวหน้าในระดบัสงู	ซึง่สามารถออกไป
ให้บรกิารทางวชิาชพีนอกประเทศได้เป็นการขยายโอกาสให้แก่
บุคลากรไทยเข้าถึงตลาดในอาเซียนได้มากขึ้น
 จุดอ่อน

	 1.	นักวิชาชีพบัญชีไทยจ�านวนหนึ่งมีความรู ้ความ
สามารถทางด้านวิชาชีพ	 แต่ยังคงมีปัญหาในการใช้ภาษา
อังกฤษ	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จึงเป็นอุปสรรคส�าคัญที่
ท�าให้ไม่สามารถได้งานที่ดีได้เนื่องจากผู้ประกอบการมีทาง
เลือกมากขึ้น	
	 2.	นักวิชาชีพบัญชีไทยมีจ�านวนไม่มากเนื่องจากใน
ปัจจบุนัมผีูเ้รยีนสนใจเข้าศกึษาวชิาการบญัชน้ีอยเมือ่เทยีบกบั
วิชาการด้านอื่นๆ	

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 การพฒันาศกัยภาพของนกับญัชไีทย	ถอืเป็นเรือ่งทีห่น่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสภาวชิาชพีบญัชี	 สมาคมวชิาชพีบญัชี	
สถาบนัการศกึษาทีส่อนวชิาการบญัชี	หน่วยงานและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง
ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ได้ตระหนกัถงึประโยชน์และความจ�าเป็นในการ
ก้าวไปเป็นนกับญัชมีอือาชพีระดบัสากลทีส่ามารถแข่งขนักบันกัวชิาชพี
บญัชนีานาประเทศได้	ปัจจบุนัประเทศไทยเราได้ให้ความส�าคญัในการ
ยกระดบัวชิาชพีบญัชแีละด�าเนนิการอย่างจรงิจงัก้าวหน้าเป็นล�าดบั	โดย
สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์	ได้ด�าเนนิมาตรการต่างๆ	เพือ่
เตรยีมพร้อมรบัการเปิดเสรทีางเศรษฐกจิ	ซึง่สาขาวชิาการบญัชไีทยจะ
ต้องเปิดรับทั้งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดด�าเนิน
กิจการ	 และการน�าเข้าบุคลากรต่างชาติที่มีฝีมือเข้ามาในประเทศได้
อย่างเสร	ีอกีทัง้ในด้านการศกึษาวชิาการบญัช	ีมหาวทิยาลยัต่างๆ	ได้
สร้างกระบวนการการเรียนการสอนตามกรอบของ	 IES	 ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพอนัทีจ่ะท�าให้บณัฑติมคีณุสมบตัเิยีย่งนกับญัชมีอือาชพีที่
จะสร้างความพึงพอใจต่อองค์กรที่บัณฑิตปฏิบัติงานให้ได้และมี
คณุสมบตัติรงตามมาตรฐานวชิาชพีในระดบัสากล	อนัเป็นผลให้บณัฑติ
มีความพร้อมที่จะรับมือและเพิ่มโอกาสเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าตาม
กรอบของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 รวมไปถึงพร้อมกับการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของโลกได้	ดงันัน้	กระบวนการผลกัดนัความ
เจรญิก้าวหน้าให้กบัวชิาชพีบญัชไีทยจงึถอืว่าเป็นไปในทศิทางทีด่ี	 ซึง่
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ	 ข้างต้นจะเกิดประสิทธิผลได้นั้นต้อง
ควบคูไ่ปกบัความเตม็ใจและมุง่มัน่ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชไีทยทกุ
คนทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพของตนเองในทกุด้านอย่างครบถ้วน	 รวมถงึผสม
ผสานความรูค้วามสามารถสร้างคณุค่าเพิม่ให้แก่การด�าเนนิงานของตน
อย่างเตม็ทีเ่ตม็ก�าลงั	 ถงึแม้ว่าคณุสมบตับิางประการยงัต้องอาศยัการ
สะสมตามระยะเวลาการท�างานให้มเีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	รวมถงึยงัต้องมกีาร
พฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติกต็าม
	 ท้ายนีผู้เ้ขยีนขอฝากข้อค�านงึไว้ว่า	ถงึแม้สถาบนัทีเ่กีย่วข้องจะ
ได้ตระเตรยีมความพร้อมให้แก่วชิาชพีแล้วแต่หากนกับญัชไีทยยงัคงนิง่
เฉยไม่ตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง	 ให้เป็นผู้มีศักยภาพครบถ้วนทั้ง
ความรู้ทางวิชาชีพ	 ทักษะทางวิชาชีพ	 ความสามารถในการสื่อสาร	
คณุธรรม	จรรยาบรรณ	ทศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน	และพฒันาความ
รู้ต่อเนื่องอย่างไม่จบสิ้น	 เพื่อให้มีคุณสมบัติเยี่ยงนักบัญชีมืออาชีพใน
ระดบัสากลแล้ว	นกับญัชไีทยคงจะต้องรบักบัผลกระทบทางลบจากการ
เปิดเสรีการค้าบริการสาขาการบัญชีและการเคลื่อนย้ายบุคลากร
เชีย่วชาญวชิาชพีบญัช	ีโดยผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าสิง่ทีน่กับญัชไีทยส่วน
ใหญ่ควรต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นและอย่างรวดเร็วใน
ขณะนีเ้พือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์การเปิดเสร	ีกค็อื	ความสามารถในการ
ใช้ภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษาสากลและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
วชิาชพีบญัช	ี เพือ่ให้นกับญัชสีามารถแข่งขนักบัเพือ่นประเทศได้อย่าง
ไม่เป็นรองประเทศอืน่ในภมูภิาค	เช่น	สงิคโปร์	หรอืมาเลเซยี	เป็นต้น
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