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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “โอกาส และอุปสรรคของนกับญัชีไทย 
ในเขตจงัหวดัชลบุรี จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน” การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ 
ใชว้ิธีการวิจยัดว้ยวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จากผูใ้หข้อ้มูลจาํนวนทั้งหมด 
20 คน ในการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพทางบญัชี การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ระบวนการทางการวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยการพจิารณาประเดน็ท่ีสาํคญั ตีความหมายพร้อมทาํการดึงขอ้ความ หรือประโยคท่ีสาํคญั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอกาส และอุปสรรค ของนกับญัชีไทย และนาํมาจดักลุ่ม (Theme and sub-theme) 
โดยเสนอขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 1.  การนาํเสนอผลการวิจยั 
 2.  สรุปผลการวิจยั 
 3.  อภิปรายผลการวิจยั 
 4.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
 

การนําเสนอผลการวจิยั 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาถึง โอกาส และอุปสรรคของนกับญัชี ในเขตจงัหวดัชลบุรี จากการเขา้สู่ 
ประชาคมอาเซียน 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทาง และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงกลยทุธ์ทางการตลาดของ 
วิชาชีพบญัชี การพฒันาองคก์าร จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทัว่ไปของผูส้มัภาษณ์ 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้มัภาษณ์ 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็น เพศชาย 3 คน 
เพศหญิง 17 คน ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพบญัชี อยูใ่นช่วงตั้งแต่ 2-15 ปี และช่วงอาย ุ24-41 ปี 
สาํหรับระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัตั้งแต่ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบญัชี) จนถึง ระดบั 
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ปริญญาโท (สาขาบญัชี) ตาํแหน่งพนกังานบญัชี หวัหนา้แผนกบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ซ่ึงบุคคล 
เหล่าน้ี มีหนา้ท่ีทาํงานดา้นบญัชี มีทั้งธุรกิจบริการ และธุรกิจซ้ือมาขายไป 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลความรู้พื้นฐาน และความเขา้ใจในประชาคมอาเซียน 
 1.  การรับรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 ปัจจุบนั นกัวชิาชีพบญัชีส่วนใหญ่จะเขา้ใจถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาคมอาเซียน ซ่ึง
รับรู้ได ้จากส่ือ โทรทศัน์ วทิย ุข่าวสารคดี ข่าวหนงัสือพิมพ ์ และการประชาสมัพนัธ์ของภาครัฐ 
โดยเขา้ในวา่ ประชาคมอาเซียนเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว 
กมัพชูา และไทย โดยมีเป้าหมายท่ีสาํคญั 4 หลกั 
 1.1  การตลาดและฐานการผลิตร่วม 
 1.2  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
 1.3  การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค 
 1.4  การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 
 2.  ประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบกบัวิชาชีพบญัชี 
 การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีการเปิดเสรีการคา้ การบริการ ส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินธุรกิจ และอาชีพนกับญัชี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 2.1  ขอ้ดี 
 2.1.1  ต่างประเทศเขา้มาเปิดใหบ้ริการในประเทศไทยได ้เช่น มาตั้งบริษทั 
ในประเทศไทย หรืออาจเขา้มาในลกัษณะของท่ีปรึกษา 
 2.1.2  การระดมเงินทุนหาเงิน เน่ืองจากมีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน 
 2.1.3  นกัวิชาชีพบญัชีสามารถใหบ้ริการในต่างประเทศได ้
 2.1.4  ตลาดนกับญัชีจะขยายใหญ่ข้ึน ทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ในวิชาชีพ 
 2.1.5  ทาํใหเ้กิดการจา้งงานสูงข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยมีนกับญัชีมืออาชีพอยู ่
ไม่นอ้ย ซ่ึงอาจเป็นท่ีตอ้งการของนกัลงทุนต่างชาติ 
 2.2  ขอ้เสีย 
 2.2.1  มีนกับญัชีต่างชาติเขา้มาทาํงานในประเทศไทยเพิ่มเป็นจาํนวนมากข้ึน โดย
อาจเขา้มาในลกัษณะติดสอยหอ้ยตาม หรือเดินทางเขา้มาหางานทาํเอง ซ่ึงทาํใหเ้กิดการแยง่อาชีพ 
และอาจมีนกับญัชีไทยตกงานเพ่ิมข้ึน 
 2.2.2  ค่าแรงงานของไทยสูงกวา่ประเทศเพือ่นบา้น เช่น กลุ่มประเทศ CLMV 
อาจทาํใหน้กัลงทุนไม่เขา้มาลงทุน 
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 3.  ความรู้เก่ียวกบั AEC Blueprint 
 ความเขา้ใจในพื้นฐานของ AEC Blueprint นกับญัชี 12 ใน 20 คน เขา้ใจวา่ มนัคือ
วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งประชาคมอาเซียน ส่วนท่ีเหลือ เขา้ใจวา่ เป็นพมิพเ์ขียว เก่ียวกบัแผน 
บูรณาการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกาํหนดเป้าหมายการเปิดเสรีการคา้ 4 รูปแบบ (4 Modes of supply) 
 4.  MRA กรอบขอ้ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบติัของผูป้ระกอบวชิาชีพบริการ มีก่ีสาขา 
 นกัวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่เขา้ใจถึง MRA กรอบขอ้ตกลงยอมรับร่วมมี 7 สาขาอาชีพ 
ไดแ้ก่ สาขาวิศวกร สาขาแพทย ์สาขาทนัตแพทย ์สาขาพยาบาล สาขาสถาปัตยกรรม สาขา 
ช่างสาํรวจ และสาขาบญัชี ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพเขา้ใจตรงกนั ถา้ตอ้งการเขา้ไปทาํงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนตอ้งศึกษาถึงกรอบ MRA และส่วนนอ้ยท่ีเขา้ใจวา่ MRA คือขั้นตอนการลด/ ยกเลิก 
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคา้บริการ 
 5.  ผูป้ระกอบวิชาชีพ ภายใตข้อ้ตกลง AFAS มีขอ้ดี และขอ้เสีย ในการประกอบอาชีพ 
บญัชี 
 ในภาพรวมการเขา้ใจในขอ้ตกลง AFAS ยงัมีความเห็นท่ีขดัแยง้กนั นกัวชิาชีพบญัชี 
ส่วนหน่ึงคิดวา่เป็นการเจรจาเปิดตลาดเสรีการคา้ อีกส่วนหน่ึงคิดวา่เป็นขอ้ตกลงในตลาดการคา้เสรี
ซ่ึงในส่วนน้ีพอสรุปประเดน็ไดด้งัน้ี 
 ขอ้ดี 
 1.  ตลาดบริการจะมีเพิ่มมากข้ึน 
 2.  การจดัตั้งธุรกิจในต่างแดนจะสะดวกสบายข้ึน 
 3.  ทาํใหเ้กิดการจา้งงาน 
 4.  สามารถเลือกงานไดต้ามความถนดัของตน 
 5.  การลด/ ยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพบริการ 
 ขอ้เสีย 
 1.  นกับญัชีต่างชาติเขา้มาทาํงานไดส้ะดวกข้ึน ทาํใหถู้กแยง่งานในอาชีพนกับญัชี 
 2.  คู่แข่งขนัทางวิชาชีพเพิ่มข้ึน 
 3.  มีอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด เช่น จาํนวนบุคลากรท่ีใหบ้ริการ สดัส่วนการถือหุน้ 
ในนิติบุคคล 
 6.  ผลกระทบของการเคล่ือนยา้ยแรงงานในวิชาชีพบญัชี 
 ในเร่ืองของการเคล่ือนยา้ยแรงงานในวิชาชีพบญัชี ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีมีความคิดเห็น 
ท่ีตรงกนัวา่มีผลกระทบอยา่งแน่นอน แต่แบ่งระดบั ดงัน้ี ส่งผลกระทบเลก็นอ้ยหรือบางส่วน ส่งผล
กระทบในระยะยาว และส่งผลกระทบอยา่งมาก ในเร่ืองของการแยง่อาชีพ ศกัยภาพของนกับญัชี 
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มืออาชีพ เพราะแต่ละคนมีศกัยภาพในการทาํงานไม่เท่ากนั จึงทาํใหน้กับญัชีตอ้งเพ่ิมศกัยภาพ 
ในการทาํงาน เพื่อท่ีจะไดสู้ก้บันกับญัชีต่างชาติได ้
 7.  ตลาดวิชาชีพบญัชี สามารพแข่งขนักบักลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม ลาว พม่า 
 นกัวิชาชีพบญัชี ใหค้วามเห็นตรงกนัวา่ ตลาดวิชาชีพบญัชีสามารถแข่งขนั กบั ประเทศ
เวียดนาม ลาว พม่า ไดอ้ยา่งแน่นอน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ตลาดวิชาชีพนกับญัชีไทยมีคุณภาพ เป็นท่ี
ยอมรับของชาวต่างชาติ จะเห็นไดจ้ากการจดัอบัดบัของกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยูใ่นอบัดบัท่ี 3 
รองจาก สิงคโปร์ และมาเลเซีย นอกจากน้ียงัสภาวิชาชีพยงัไดป้รับมาตรฐานการบญัชีใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานบญัชีนานาชาติ เพื่อใหมี้ความเป็นสากล และเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 
 ส่วนท่ี 3  ความรู้ ความตระหนกั และความรับผดิชอบในวิชาชีพบญัชี 
 1.  ความรู้เก่ียวกบั IFRS มีความสาํคญัอยา่งไรกบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
 ในความรู้เก่ียวกบั IFRS ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเขา้ใจถึงมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ียอมรับกนัทัว่โลก และสภาวิชาชีพไดมี้นาํมาปรับเปล่ียน 
เลขฉบบัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจในประเทศไทย และใชเ้ป็นแนวในการปฏิบติังานบญัชี 
 2.  ความรู้เก่ียวกบั IAS มีความสาํคญัอยา่งไรกบัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมืออาชีพทุกคนจะเขา้ใจในเร่ืองของ IAS วา่เป็นมาตรฐาน 
การบญัชีนานาชาติ มีความสาํคญักบันกับญัชีโดยใชเ้ป็นหลกัการในการบนัทึกบญัชี ซ่ึงสภาวิชาชีพ
ไดน้าํมาปรับเปล่ียนใหเ้ทียบเคียงกบัมาตรฐานของบญัชีไทย เพื่อสร้างใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
ในระดบัประเทศ 
 3.  มาตรฐานการบญัชีไทย เหมือนกบั หรือต่างกนักบัมาตรฐานการรายงานงบการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IFRS) 
 ในคาํถามน้ีผูป้ระกอบวิชาชีพมีเสียงแตกต่างกนั บางคนกว็า่แตกต่าง บางคนกว็า่ 
ไม่แตกต่าง หรือบางคนกว็า่มนัมีความคลา้ยกนั ซ่ึงมีเหตุผลดงัน้ี 
 3.1  แตกต่าง หรือไม่เหมือนกนั ดว้ยเหตุผลวา่ IFRS มุ่งเนน้ในเร่ืองการรายงาน 
งบการเงิน ส่วนมาตรฐานบญัชีไทย เป็นหลกัเกณฑใ์นการบญัชีทึกบญัชี 
 3.2  ไม่แตกต่าง หรือเหมือนกนั ดว้ยเหตุผลวา่ มาตรฐานการบญัชีไทยอา้งอิงมาจาก
มาตรฐานการรายงานการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 
 3.3  มีความคลา้ยกนั เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีไทยปรับเปล่ียนเลขฉบบัมาจาก IAS 
ซ่ึงบางฉบบัท่ีปรับเปล่ียนแลว้และมีสาระสาํคญักจ็ะใชช่ื้อเรียกวา่ “IFRS” แต่ถา้ปรับเปล่ียนเพยีง
เลก็นอ้ย และไม่มีสาระสาํคญักย็งัคงใชช่ื้อเดิมคือ “IAS” 
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 4.  มาตรฐานการรายงานงบการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ต่างจาก มาตรฐานการบญัชี
นานาชาติ (IAS) 
 จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ไดใ้หค้วามเห็นท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงแบ่งความ
คิดเห็นตามประเดน็ไดด้งัต่อไปน้ี 
 4.1  ไม่แตกต่าง หรือเหมือนกนั เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีนานาชาติ IAS ซ่ึง 
ออกโดย คณะกรรมการ IASC ท่ีมีการปรับปรุงถา้มีสาระสาํคญัและเปล่ียนไปจากเดิมมาก กจ็ะ
ยกเลิกฉบบัเก่า มาเป็นฉบบัใหม่ โดยเรียกวา่ IFRS นกับญัชีจึงมองวา่มนัไม่แตกต่าง 
 4.2  แตกต่าง หรือไม่เหมือนกนั เน่ืองจาก มาตรฐานการบญัชีไทย ใชห้ลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการปฏิบติังานบญัชี ของ IAS มาใช ้และใชส้าํหรับประเทศไทย ส่วน IFRS เป็นมาตรฐาน 
การรายงานงบการเงินท่ีใชก้นัในต่างประเทศ 
 4.3  มีความคลา้ยกนั อาจต่างกนัในเรืองของรูปแบบ IFRS เป็นการนาํเสนอเก่ียวกบั
งบการเงินของธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุน เป็นตน้ ซ่ึง 
ในงบการเงินจะแสดงดว้ยรายการ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ (ทุน) และงบกาํไร
(ขาดทุน) จะแสดงดว้ยรายการ รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 5.  International federation of accountance (IFAC) คืออะไร มีบทบาทอยา่งไรกบั 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
 ในเร่ืองน้ี ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี มีความคิดเป็นท่ีตรงกนั คือ เป็นหน่วยงาน หรือ
สหพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ ท่ีเขา้มาควบคุมมาตรฐานการทาํบญัชี และงานสอบบญัชี ควบคุม
การปฏิบติังานทางบญัชี เพื่อใหมี้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยการออกกฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์
ต่าง ๆ และผลกัดนัใหเ้ป็นท่ียอมรับของทัว่โลก 
 6.  คุณสมบติัของวิชาชีพนกับญัชีตามขอ้กาํหนดของ International education standard 
(IES) 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่ เขา้ใจถึงคุณสมบติัของนกับญัชีตามขอ้กาํหนดของ 
IES ซ่ึงกาํหนดเก่ียวกบัคุณสมบติั ซ่ึงบางรายกจ็าํไดห้มดวา่มีก่ีขอ้ แต่บางรายกจ็าํไดป้ะปลาย ซ่ึง
รวบรวมเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
 6.1  กาํหนดเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษา 
 6.2  ตอ้งมีความรู้ทางบญัชี การเงินและวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.3  ตอ้งมีทกัษะดา้นวิชาชีพ ทกัษะตา้นบุคคล ทกัษะดา้นการส่ือสาร และดา้น 
การบริหารการจดัการธุรกิจ และองคก์ร 
 6.4  ตอ้งมีคุณค่าและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ อยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรม 
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 6.5  ตอ้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 6.6  ตอ้งสัง่สมประสบการณ์เชิงปฏิบติังาน 6 
 6.7  ตอ้งสอบผา่นการประเมินความสามารถเชิงวิชาชีพ 
 6.8  ตอ้งมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ 
 7.  ความรับผดิชอบในการทาํงานเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 ผูป้ระกอบวิชาชีพทุกคนตระหนกัถึงเร่ืองจรรยาบรรณ แต่ในเร่ืองการปฏิบติัจะทาํได้
หรือไม่ไดก้เ็ป็นอีกเร่ือง นกับญัชีท่านหน่ึงกล่าววา่ “ในการอบรบกบัสภาวิชาชีพทุกคร้ัง จะตอ้งมี
การอบรมเร่ืองจรรยาบรรณ ประมาณ 15-30 นาที เป็นอยา่งนอ้ย” จากท่ีสมัภาษณ์ไม่มีใครเลย 
ท่ีปฏิบติัไดค้รบทุกขอ้ ส่วนใหญ่ปฏิบติัในเร่ืองของความซ่ือสตัยใ์นวิชาชีพ รองมากจ็ะเป็นการ
รักษาความลบัของบริษทั ฯ 
 8.  ปัจจุบนัผูป้ระกอบอาชีพบญัชี ยงัขาดจรรยาบรรณ ในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 ในการตอบคาํถามขอ้น้ี บางคนกต็อบ แต่บางคนกไ็ม่ไดต้อบ ดูเหมือนวา่เขาไม่อยาก
แสดงความคิดในเร่ืองน้ี จึงเล่ียงท่ีจะไม่ตอบ บางคนกต็อบแบบเล่ียง ๆ ไป แต่กพ็อจะสรุปและ
รวบรวมตามประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 8.1  การขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเท่ียงธรรม เน่ืองจากถูกกดดนั
จากผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารคือเจา้นายท่ีจ่ายเงินเดือน 
 8.2  ความซ่ือสตัย ์ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหผ้ดิจรรยาบรรณในขอ้อ่ืน ๆ 
 8.3  ตอ้งรักษาความลบัของบริษทั ฯ 
 8.4  การแยง่งานในอาชีพนกับญัชีดว้ยกนั 
 9.  ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญั ในเร่ืองของการพฒันาความรู้ การเพิ่มศกัยภาพ ของบุคลากร
บญัชี เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 ส่วนมากผูบ้ริหารองคก์รจะใหค้วามสาํคญัต่อบุคลากรบญัชี บางรายกเ็ป็นการรองรับ 
AEC แต่บางรายกไ็ม่ใช่เพื่อ AEC แต่เป็นการส่งพนกังานไปอบรมทางดา้นบญัชี ซ่ึงเป็นการอบรม
ประจาํปีอยูแ่ลว้ จากการเกบ็ขอ้มูลพบวา่ ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของกฎหมายภาษี กฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชี มาตรฐานการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลง หรือพนกังานคนใดท่ีตอ้งการ 
ศึกษาต่อ กจ็ะใหใ้ชสิ้ทธิในการลาเรียนได ้
 10.  โอกาส และอุปสรรคของนกับญัชีไทยในการเขา้สู่ประชาคมเซียน 
 การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของนกับญัชีไทย มีทั้งโอกาส และอุปสรรค ซ่ึงจากการ
สมัภาษณ์ พบวา่ บางคนกว็า่เป็นอุปสรรคอยา่งเดียว บางคนกว็า่เป็นโอกาสอยา่งเดียว บางคนวา่เป็น
ทั้งโอกาส และอุปสรรค ซ่ึงจบัประเดน็ไดด้งัน้ี 
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 โอกาส 
 1.  นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน เม่ือมีการลงทุน การจา้งงานกเ็กิด ทาํใหเ้ป็นโอกาสทอง
ของนกับญัชีไทยท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง ทาํใหค้วามเป็นอยูดี่ข้ึน 
 2.  เป็นโอกาสท่ีนกับญัชีไทยสามารถแลกเปล่ียนความรู้กบันกับญัชีต่างชาติได ้ทาํใหมี้
ความรู้กวา้งไกล 
 3.  ทาํใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยดีา้นระบบสารสนเทศทางบญัชี 
 4.  นกับญัชีไทยสามารถเดินทางไปทาํงานในกลุ่มประเทศอาเซียนได ้เน่ืองจากวา่ 
บางประเทศมีนกับญัชีอยูอ่ยา่งจาํกดั ไม่เพยีงพอต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เช่น เวียดนาม ลาว 
พม่า กมัพชูา 
 5.  ไดร่้วมงานกบักลุ่มธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย และสามารถเลือกงานตามท่ีตนเองถนดั
ได ้
 อุปสรรค 
 1.  ดา้นการติดต่อส่ือสาร เช่น ภาษาองักฤษ 
 2.  การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศกบังานบญัชี 
 3.  การแยง่งานในอาชีพมีสูง 
 4.  ปัญหาค่าแรงงานท่ีสูง เพราะภาครัฐ เป็นผูก้าํหนดอตัราค่าจา้ง 
 5.  ปัญหาของการเมืองในประเทศท่ียงัไม่สงบ 
 6.  นกับญัชีวิชาชีพยงัขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่มีความกลา้ 
 11.  ทกัษะของนกับญัชี ท่ีควรพฒันาเป็นอนัดบัแรก 
 ทกัษะท่ีควรพฒันาเป็นอนัดบัแรก คือการใชภ้าษาองักฤษ ในการเกบ็ขอ้มูล นกับญัชี 
ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ส่ิงท่ีนกับญัชีไทยยงัดอ้ยอยูม่าก นัน่คือเร่ืองของการใชภ้าษาองักฤษ 
ซ่ึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย มีความสามรถในการใชภ้าษาไดดี้กวา่ไทย 
 12.  ถา้เราจะแข่งขนักบัประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ลาว พม่า เวยีดนาม กมัพชูา เราตอ้ง
พฒันาศกัยภาพในดา้น 
 นกับญัชีส่วนใหญ่ใหข้อ้คิดเห็นวา่ ประเทศไทยมีนกับญัชีมืออาชีพหลายคนท่ีมีความรู้
ความสามารถพอในการปฏิบติังานดา้นบญัชี ประกอบกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ไดมี้การปรับให้
สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัมาตรฐานการบญัชีสากล ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของระดบัประเทศ ตลาด
วิชาชีพนกับญัชีไทยสามารถสูก้บัประเทศในกลุ่ม CLMV ได ้แต่ประเทศไทยอาจจะเป็นรอง 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เพราะถา้เราตอ้งเพ่ิมศกัยภาพเพื่อแข่งขนัในกลุ่มประเทศอาเซียนแลว้ เราควรเพ่ิม
ทกัษะในเร่ืองของการส่ือสาร นัน่คือ “ภาษาองักฤษ” 
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อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการการศึกษาเร่ือง โอกาส และอุปสรรคของนกับญัชีไทยในเขตจงัหวดัชลบุรี จาก
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สามารถนาํเสนอเป็นประเดน็อภิปรายไดด้งัน้ี 
 1.  โอกาส และอุปสรรคของนกับญัชีไทยในเขตจงัหวดัชลบุรี จากการเขา้สู่ประชาคม 
อาเซียน กล่าวไดว้า่ “วิชาชีพบญัชี” ถือเป็นหน่ึงในสาขาท่ีจะเปิดเสรีในการคา้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรับมือ AEC นกัวิชาชีพบญัชีตอ้งมีความรอบรู้ให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ซ่ึงมีผลท่ีเก่ียวเน่ืองกบันกับญัชีหลาย ๆ ดา้น เช่น การเขา้
มาทาํงานในประเทศไทยของนกับญัชีในกลุ่มอาเซียน การท่ีมีนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุน เป็นตน้ 
จากผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีมีผลกระทบทั้งดา้นโอกาส และอุปสรรค 
 1.1  ดา้นโอกาส นบัวา่เป็นโอกาสทองของนกับญัชีไทย ท่ีจะไดมี้โอกาสแลกเปล่ียน
ความรู้ในวิชาชีพบญัชีในกกลุ่มประเทศอาเซียน การเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ จะทาํใหเ้กิด
การจา้งงาน เม่ือมีรายไดดี้ความเป็นอยูก่จ็ะดีข้ึน และอีกประการหน่ึง นกับญัชีไทยสามารถเดินทาง
ไปทาํงานในกลุ่มประเทศอาเซียนได ้ซ่ึงบางประเทศมีนกับญัชีอยา่งจาํกดั ไม่เพยีงพอต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ เช่น ลาว เวยีดนาม พม่า กมัพชูา 
 1.2  ดา้นอุปสรรค นกับญัชีไทยส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาชีพ แต่
ยงัคงตอ้งมีปัญหาในเร่ืองของการใชภ้าษาองักฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงถือวา่เป็นอุปสรรค
ท่ีสาํคญัทาํใหไ้ม่สามารถไดง้านท่ีดี จึงอาจถูกแยง่อาชีพจากนกับญัชีท่ีมีทกัษะในเร่ืองของ 
ภาษาองักฤษ นอกจากน้ีนกับญัชีไทยยงัขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง และประกอบกบัการเมืองท่ียงั 
ไม่สงบ อาจทาํใหน้กัลงทุนไม่กลา้เขา้มาลงทุนกไ็ด ้
 
ตารางท่ี 5-1  สรุป โอกาสและอุปสรรคของนกับญัชีไทยในเขตจงัหวดัชลบุรี 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.  ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาชีพกบักลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

ปัญหาในการใชภ้าษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.  เกิดการจา้งงานของนกัลงทุนจากกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

ขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง 

3.  สามารถไปประกอบวิชาชีพบญัชีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได ้

ปัญหาภายในประเทศท่ียงัไม่สงบ อาจส่งผลต่อ
นกัลงทุน 
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 2.  แนวทาง และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงกลยทุธ์ทางการตลาดของวิชาชีพบญัชี 
การพฒันาองคก์าร จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จากการสมัภาษณ์เจาะกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงพิจารณาในภาพรวมพบวา่ ปัญหาหลกั ๆ โดยสรุปรายละเอียดของปัญหา และแนวทาง
แกไ้ขดงัน้ี 
 ปัญหา 
 1.  ปัญหาในเร่ืองของการส่ือสารภาษาองักฤษ ท่ีผา่นมานกับญัชีส่วนใหญ่เนน้เร่ือง 
การอบรมมาตรฐานการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบญัชี ซ่ึง 
ทาํใหไ้ม่ไดรั้บการฝึกทกัษะในเร่ืองของภาษาองักฤษ 
 2.  ปัญหาในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํบญัชี เน่ืองจากในปัจจุบนั ยงัมีไม่ค่อยมี
การปรับเปล่ียนรูปแบบจากเดิมเท่าไหร่นกั ซ่ึงสาเหตุน้ีกไ็ดท่ี้ทาํใหเ้ราไม่สามารถไปยนือยูใ่นระดบั
กบั สิงคโปร์ และมาเลเซียได ้
 3.  ปัญหาค่าแรงงานไทย มีอตัราสูงกวา่ประเทศในกลุ่ม เวียดนาม ลาว พม่า กมัพชูา ซ่ึง
นกัลงทุนต่างชาติอาจจะจา้งแรงงานท่ีมีอตัราค่าจา้งตํ่า เพือ่เป็นการลดตน้ทุน 
 4.  ปัญหาทางดา้นการเมืองท่ียงัไม่สงบ อาจเป็นสาเหตุใหน้กัลงทุนต่างชาติ ตอ้งหยดุคิด
ในเร่ืองการมาลงทุนในประเทศไทย 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 1.  ปัญหาของภาษาองักฤษ นกับญัชีตอ้งมีการฝึกทกัษะในเร่ืองของภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็น
ภาษากลางท่ีในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการเขา้ศึกษาเพิม่เติมหลกัสูตรของภาษองักฤษ ไม่วา่ 
จะเป็นเร่ือง ไวยากรณ์ บทสนทนา และการเขียน นอกจากน้ียงัตอ้งศึกษาในเร่ืองศพัทเ์ฉพาะทาง
ของบญัชีดว้ย 
 2.  ปัญหาการใชเ้ทคโนโลย ีนกับญัชีส่วนใหญ่มีความรู้ในเร่ืองของการใชโ้ปรแกรม
บญัชี ในการบนัทึกขอ้มูล และนัน่เป็นเพียงพื้นฐานท่ีไดเ้รียนมาตั้งแต่ระดบั อุดมศึกษา หรือระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ในภาวะปัจจุบนั
เทคโนโลยไีดก้า้วหนา้ไปมาก เพราะฉะนั้น นกับญัชีทุกคนตอ้งสร้างสมประสบการณ์ โดยการ
พฒันาความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ากข้ึน ในส่วนสารสนเทศน้ี ผูว้ิจยัคิดวา่ ภาครัฐ
ควรใหก้ารสนบัสนุน โดยเขา้มาช่วยเหลือ เช่น อาจใหทุ้นในศึกษาวิจยั หรือเรียนรู้ระบบ
คอมพิวเตอร์กบังานบญัชี ในประเทศท่ีเขามีความกา้วหนา้มากกวา่ประเทศไทย 
 3.  ปัญหาของค่าแรงงานไทยสูง มองในภาพรวมของประชากรทั้งประเทศ  แนวทาง 
การแกไ้ขปัญหาในส่วนน้ี อาจเป็นปัญหาระดบัประเทศ ซ่ึงตอ้งใหภ้าครัฐเขา้มาช่วยแกไ้ข วา่ทาํ
อยา่งไรในระบบเศรษฐกิจ ระหวา่งรายได ้กบัค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นอยูข่อง 



 98 

ประชากร ถา้มองในแง่ของประชากรจะพบวา่ รายไดเ้พิม่ข้ึน ขา้วของเคร่ืองใชก้เ็พิ่มข้ึนตาม ซ่ึง 
กท็าํใหร้ายไดท่ี้ข้ึนนั้น ไปชดเชยในส่วนของค่าใชจ่้ายนัน่เอง สรุปแลว้เหมือนไม่ไดป้รับอตัรา 
ค่าจา้ง ถา้มองในแง่ ผูล้งทุนหรือผูป้ระกอบการในธุรกิจ SMEs กอ็าจจะอยูไ่ม่ไดเ้น่ืองดว้ยมีตน้ทุน 
ท่ีสูง หลาย ๆ ธุรกิจตอ้งปิดตวัลง เพราะเร่ืองของอตัราค่าจา้ง 
 4.  ปัญหาของการเมือง ปัญหาของสงัคมไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปมาก บุคคลทาง 
ชนชั้นทางสงัคมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ผลกระทบของการชุมนุมท่ีเกิดข้ึน เป็นปัญหาและ
อุปสรรคอยา่งมากในการประกอบธุรกิจ ปัญหาส่วนน้ีเป็นเป็นปัญหาของคนในประเทศ ถึงแม้
ภาครัฐจะมีนโยบายในการลดปัญหา แต่กย็งไม่สามารถจดัการได ้ผูว้ิจยัคิดวา่ปัญหาน้ีตอ้งช่วยกนั
ทั้งรัฐบาล และประชาชน ถา้ยงัเป็นอยา่งน้ีอยูต่่อไปเศรษฐกิจของประเทศอาจจะหยดุน่ิงไม่กา้วหนา้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา โอกาส และอุปสรรคของนกับญัชีไทย
ในเขตจงัหวดัชลบุรี จากการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
 1.  เพิ่มคุณภาพ และศกัยภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไทยในเขตจงัหวดัชลบุรี 
ดว้ยการสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหต้รงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ใหอ้ยูใ่นระดบัสากล เช่น มาตรฐานการรายงานงบการเงินระหวา่งประเทศ มาตรฐานการบญัชี
นานาชาติ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 2.  การเพิ่มทกัษะ ในเร่ืองของการใชภ้าษาองักฤษ นกับญัชีส่วนใหญ่ควรตอ้ง 
เร่งปรับปรุงพฒันาตนเองในเร่ืองของภาษาองักฤษใหดี้ยิง่ข้ึนและอยา่งรวดเร็ว เพื่อใหท้นัต่อ 
สถานการณ์ในการเปิดตลาดวิชาชีพดา้นบริการ ในปี พ.ศ. 2558 
 3.  การพฒันาความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้หเ้หมาะสมกบังานบญัชี เช่น 
อาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เพื่อใหเ้กิดทกัษะคล่องตวั
ในการทาํงาน 
 4.  การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง ในเร่ืองของการมีความกลา้ท่ีจะไปเผชิญ 
โลกภายนอกดว้ยความสามารถของตนเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัผูอ่ื้น เช่น ลองผดิลองถูกในการพดู
ภาษาองักฤษ 
 5.  เราควรตอ้งศึกษาเก่ียวกบั เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ศาสนา กฎหมายต่าง ๆ ตลอดจน 
วฒันธรรมประเพณี และความเป็นอยูข่องประชากรในกลุ่มอาเซียนดว้ย 
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ตารางท่ี 5-2  แนวทาง และการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงกลยทุธ์ทางการตลาดของวิชาชีพบญัชี 
     การพฒันาองคก์าร จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
 

ปัญหา แนวทางแกไ้ขปัญหา 
1.  ปัญหาดา้นการส่ือสาร ภาษา การฝึกทกัษะ และการเพิ่มเติมในหลกัสูตร 

รวมถึงศพัทเ์ฉพาะทางดา้นบญัชี 
2.  ปัญหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางบญัชี การพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ 

นกับญัชี และสนบัสนุนโดยภาครัฐในการ
ส่งเสริมทุนวิจยั 

3.  ปัญหาดา้นค่าแรงงาน การแกไ้ขปัญหาโดยภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ 
เพื่อใหร้ายไดแ้ละรายจ่ายสมัพนัธ์กนั โดยเขา้มา
ควบคุมเร่ืองของสินคา้อุปโภคและบริโภค 

4.  ปัญหาทางการเมืองในประเทศ การลดปัญหาดา้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพื่อลด
ภาวะเส่ียงต่อการลงทุนในประเทศจากกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

 
 ข้อเสนอแนะสําหรับสภาวชิาชีพ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 1.  ในปัจจุบนัสภาวิชาชีพบญัชี ไดมี้การอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ระบบงานบญัชี หรือมาตรฐานบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหมี้ความทดัเทียมและ
สอดคลอ้งกบัระดบัสากล แต่มีอยู ่2 เร่ือง ท่ีสภาวิชาชีพยงัมิไดเ้คยจดัอบรม หรือถา้มีกเ็ป็นส่วน 
นอ้ยมาก หรือเป็นแนวทางในเร่ืองของทฤษฏีเท่านั้น 2 เร่ืองน้ี คือ การใชภ้าษาองักฤษกบังานบญัชี
ภาคปฏิบติั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานบญัชีในภาคปฏิบติั ผูว้ิจยัคิดวา่ ถา้นกัวิชาชีพ
บญัชี ไดเ้พิ่มทกัษะใน 2 ประเดน็น้ี นกัวิชาชีพบญัชีไทยคงสามารถไปยนือยูร่ะดบัเดียวกบั สิงคโปร์ 
และมาเลเซีย แต่ถา้เรายงัไม่พฒันาใหดี้ข้ึนอาจมีบางประเทศในกลุ่มอาเซียน กา้วนาํเราไปอีก 
หน่ึงกา้วกไ็ด ้ผูว้ิจยัอยากฝากขอ้คิด 2 ประเดน็น้ี ใหท้างสภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เขา้มาช่วยดูแลนกับญัชีไทยใหมี้การพฒันาเร่ืองดงักล่าว ก่อนท่ีจะสายเกินแก ้
 2.  รัฐบาลควรใหก้ารสนบัสนุน ในเร่ืองของทุนการศึกษา ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั 
เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานบญัชี และในเร่ืองของทกัษะภาษาองักฤษ เพื่อท่ีจะไดม้าพฒันา 
เยาชนไทยในระดบัอุดมศึกษา ใหมี้ความทดัเทียม และมีประสิทธิภาพเม่ือไปประกอบวิชาชีพบญัชี 
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 3.  การพฒันาคุณภาพของครู อาจารย ์ในระดบัอุดมศึกษาของไทยในเร่ืองของวิชาชีพ 
บญัชี จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถเพียงพอ และมีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล เพราะนัน่เป็นรากฐาน
ในการประกอบอาชีพนกับญัชี 
 4.  การพฒันาคุณภาพในระดบัอุดมศึกษาของไทยในดา้นการติดต่อส่ือสาร การใช ้ICT 
การคน้ควา้หาความรู้จาก Internet ของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ควรจดัใหมี้การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ทางวิชาการกบันกัศึกษาในกลุ่มอาเซียนใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อท่ีจะทาํใหเ้ยาวชนของไทย 
มีความรู้ท่ีกวา้งไกล 
 ข้อเสนอแนะเพือ่ทาํการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 1.  การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความรับผดิชอบ ความตระหนกัเพื่อการพฒันาตนเอง เพื่อ 
ส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้ศกัยภาพครบถว้นทั้งดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางดา้นวชิาชีพ ดา้น
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดา้น
ทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน และการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองอยา่งไม่จบส้ิน เพื่อใหมี้คุณสมบติั
เยีย่งนกับญัชีมืออาชีพในระดบัสากล 
 2.  การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการสร้างกระบวนการเรียนการสอนตามกรอบของ IES ใหมี้ 
ประสิทธิภาพ อนัท่ีจะทาํใหบ้ณัฑิตมีคุณสมบติัเยีย่งนกับญัชีมืออาชีพท่ีจะสร้างความพึงพอใจต่อ
องคก์รท่ีบณัฑิตปฏิบติังานและมีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานวิชาชีพในระดบัสากล อนัเป็นผลให้
บณัฑิตมีความพร้อมท่ีจะรับมือและเพ่ิมโอกาสเม่ือมีการเปิดเสรีการคา้ตามกรอบของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 


