โอกาสและอุปสรรคของนักบัญชีไทย ในเขตจังหวัดชลบุรี
จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ลัดดา จับศรทิพย์

งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ สําหรับผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มิถุนายน 2557
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง “โอกาส และอุปสรรคของนักบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดชลบุรี จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการวิจยั ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวนทั้งหมด
20 คน ในการดําเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ วารสาร เอกสารสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางบัญชี การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้กระบวนการทางการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยการพิจารณาประเด็นที่สาํ คัญ ตีความหมายพร้อมทําการดึงข้อความ หรื อประโยคที่สาํ คัญ
ที่เกี่ยวข้องกับโอกาส และอุปสรรค ของนักบัญชีไทย และนํามาจัดกลุ่ม (Theme and sub-theme)
โดยเสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อ ดังนี้
1. การนําเสนอผลการวิจยั
2. สรุ ปผลการวิจยั
3. อภิปรายผลการวิจยั
4. ข้อเสนอแนะในการวิจยั

การนําเสนอผลการวิจยั
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาถึง โอกาส และอุปสรรคของนักบัญชี ในเขตจังหวัดชลบุรี จากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อศึกษาแนวทาง และการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของ
วิชาชีพบัญชี การพัฒนาองค์การ จากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

สรุปผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ มั ภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ มั ภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ น เพศชาย 3 คน
เพศหญิง 17 คน ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพบัญชี อยูใ่ นช่วงตั้งแต่ 2-15 ปี และช่วงอายุ 24-41 ปี
สําหรับระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบัญชี) จนถึง ระดับ
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ปริ ญญาโท (สาขาบัญชี) ตําแหน่งพนักงานบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ซึ่งบุคคล
เหล่านี้ มีหน้าที่ทาํ งานด้านบัญชี มีท้ งั ธุรกิจบริ การ และธุรกิจซื้อมาขายไป
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความรู ้พ้นื ฐาน และความเข้าใจในประชาคมอาเซียน
1. การรับรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ปัจจุบนั นักวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่จะเข้าใจถึงข้อมูลข่าวสารของประชาคมอาเซียน ซึ่ง
รับรู ้ได้ จากสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ ข่าวสารคดี ข่าวหนังสื อพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ
โดยเข้าในว่า ประชาคมอาเซียนเป็ นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ บรู ไน สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว
กัมพูชา และไทย โดยมีเป้ าหมายที่สาํ คัญ 4 หลัก
1.1 การตลาดและฐานการผลิตร่ วม
1.2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
1.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
1.4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
2. ประชาคมอาเซียน จะส่ งผลกระทบกับวิชาชีพบัญชี
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีการเปิ ดเสรี การค้า การบริ การ ส่ งผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจ และอาชีพนักบัญชี ในเรื่ องดังต่อไปนี้
2.1 ข้อดี
2.1.1 ต่างประเทศเข้ามาเปิ ดให้บริ การในประเทศไทยได้ เช่น มาตั้งบริ ษทั
ในประเทศไทย หรื ออาจเข้ามาในลักษณะของที่ปรึ กษา
2.1.2 การระดมเงินทุนหาเงิน เนื่องจากมีนกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
2.1.3 นักวิชาชีพบัญชีสามารถให้บริ การในต่างประเทศได้
2.1.4 ตลาดนักบัญชีจะขยายใหญ่ข้ ึน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ในวิชาชีพ
2.1.5 ทําให้เกิดการจ้างงานสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีนกั บัญชีมืออาชีพอยู่
ไม่นอ้ ย ซึ่งอาจเป็ นที่ตอ้ งการของนักลงทุนต่างชาติ
2.2 ข้อเสี ย
2.2.1 มีนกั บัญชีต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพิม่ เป็ นจํานวนมากขึ้น โดย
อาจเข้ามาในลักษณะติดสอยห้อยตาม หรื อเดินทางเข้ามาหางานทําเอง ซึ่งทําให้เกิดการแย่งอาชีพ
และอาจมีนกั บัญชีไทยตกงานเพิ่มขึ้น
2.2.2 ค่าแรงงานของไทยสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น กลุ่มประเทศ CLMV
อาจทําให้นกั ลงทุนไม่เข้ามาลงทุน
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3. ความรู ้เกี่ยวกับ AEC Blueprint
ความเข้าใจในพื้นฐานของ AEC Blueprint นักบัญชี 12 ใน 20 คน เข้าใจว่า มันคือ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ส่ วนที่เหลือ เข้าใจว่า เป็ นพิมพ์เขียว เกี่ยวกับแผน
บูรณาการทางเศรษฐกิจ ซึ่งกําหนดเป้ าหมายการเปิ ดเสรี การค้า 4 รู ปแบบ (4 Modes of supply)
4. MRA กรอบข้อตกลงยอมรับร่ วมคุณสมบัติของผูป้ ระกอบวิชาชีพบริ การ มีกี่สาขา
นักวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เข้าใจถึง MRA กรอบข้อตกลงยอมรับร่ วมมี 7 สาขาอาชีพ
ได้แก่ สาขาวิศวกร สาขาแพทย์ สาขาทันตแพทย์ สาขาพยาบาล สาขาสถาปัตยกรรม สาขา
ช่างสํารวจ และสาขาบัญชี ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพเข้าใจตรงกัน ถ้าต้องการเข้าไปทํางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนต้องศึกษาถึงกรอบ MRA และส่ วนน้อยที่เข้าใจว่า MRA คือขั้นตอนการลด/ ยกเลิก
กฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่อการค้าบริ การ
5. ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ภายใต้ขอ้ ตกลง AFAS มีขอ้ ดี และข้อเสี ย ในการประกอบอาชีพ
บัญชี
ในภาพรวมการเข้าใจในข้อตกลง AFAS ยังมีความเห็นที่ขดั แย้งกัน นักวิชาชีพบัญชี
ส่ วนหนึ่งคิดว่าเป็ นการเจรจาเปิ ดตลาดเสรี การค้า อีกส่ วนหนึ่งคิดว่าเป็ นข้อตกลงในตลาดการค้าเสรี
ซึ่งในส่ วนนี้พอสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
ข้อดี
1. ตลาดบริ การจะมีเพิ่มมากขึ้น
2. การจัดตั้งธุรกิจในต่างแดนจะสะดวกสบายขึ้น
3. ทําให้เกิดการจ้างงาน
4. สามารถเลือกงานได้ตามความถนัดของตน
5. การลด/ ยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคในการประกอบอาชีพบริ การ
ข้อเสี ย
1. นักบัญชีต่างชาติเข้ามาทํางานได้สะดวกขึ้น ทําให้ถูกแย่งงานในอาชีพนักบัญชี
2. คู่แข่งขันทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น
3. มีอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด เช่น จํานวนบุคลากรที่ให้บริ การ สัดส่ วนการถือหุน้
ในนิติบุคคล
6. ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานในวิชาชีพบัญชี
ในเรื่ องของการเคลื่อนย้ายแรงงานในวิชาชีพบัญชี ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็น
ที่ตรงกันว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอน แต่แบ่งระดับ ดังนี้ ส่ งผลกระทบเล็กน้อยหรื อบางส่ วน ส่ งผล
กระทบในระยะยาว และส่ งผลกระทบอย่างมาก ในเรื่ องของการแย่งอาชีพ ศักยภาพของนักบัญชี
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มืออาชีพ เพราะแต่ละคนมีศกั ยภาพในการทํางานไม่เท่ากัน จึงทําให้นกั บัญชีตอ้ งเพิม่ ศักยภาพ
ในการทํางาน เพื่อที่จะได้สูก้ บั นักบัญชีต่างชาติได้
7. ตลาดวิชาชีพบัญชี สามารพแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม ลาว พม่า
นักวิชาชีพบัญชี ให้ความเห็นตรงกันว่า ตลาดวิชาชีพบัญชีสามารถแข่งขัน กับ ประเทศ
เวียดนาม ลาว พม่า ได้อย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลที่วา่ ตลาดวิชาชีพนักบัญชีไทยมีคุณภาพ เป็ นที่
ยอมรับของชาวต่างชาติ จะเห็นได้จากการจัดอับดับของกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยูใ่ นอับดับที่ 3
รองจาก สิ งคโปร์ และมาเลเซีย นอกจากนี้ยงั สภาวิชาชีพยังได้ปรับมาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานบัญชีนานาชาติ เพื่อให้มีความเป็ นสากล และเป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ส่ วนที่ 3 ความรู ้ ความตระหนัก และความรับผิดชอบในวิชาชีพบัญชี
1. ความรู ้เกี่ยวกับ IFRS มีความสําคัญอย่างไรกับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ในความรู ้เกี่ยวกับ IFRS ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีเข้าใจถึงมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ยอมรับกันทัว่ โลก และสภาวิชาชีพได้มีนาํ มาปรับเปลี่ยน
เลขฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจในประเทศไทย และใช้เป็ นแนวในการปฏิบตั ิงานบัญชี
2. ความรู ้เกี่ยวกับ IAS มีความสําคัญอย่างไรกับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพทุกคนจะเข้าใจในเรื่ องของ IAS ว่าเป็ นมาตรฐาน
การบัญชีนานาชาติ มีความสําคัญกับนักบัญชีโดยใช้เป็ นหลักการในการบันทึกบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพ
ได้นาํ มาปรับเปลี่ยนให้เทียบเคียงกับมาตรฐานของบัญชีไทย เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ในระดับประเทศ
3. มาตรฐานการบัญชีไทย เหมือนกับ หรื อต่างกันกับมาตรฐานการรายงานงบการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS)
ในคําถามนี้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพมีเสี ยงแตกต่างกัน บางคนก็วา่ แตกต่าง บางคนก็วา่
ไม่แตกต่าง หรื อบางคนก็วา่ มันมีความคล้ายกัน ซึ่งมีเหตุผลดังนี้
3.1 แตกต่าง หรื อไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุผลว่า IFRS มุ่งเน้นในเรื่ องการรายงาน
งบการเงิน ส่ วนมาตรฐานบัญชีไทย เป็ นหลักเกณฑ์ในการบัญชีทึกบัญชี
3.2 ไม่แตกต่าง หรื อเหมือนกัน ด้วยเหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีไทยอ้างอิงมาจาก
มาตรฐานการรายงานการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
3.3 มีความคล้ายกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีไทยปรับเปลี่ยนเลขฉบับมาจาก IAS
ซึ่งบางฉบับที่ปรับเปลี่ยนแล้วและมีสาระสําคัญก็จะใช้ชื่อเรี ยกว่า “IFRS” แต่ถา้ ปรับเปลี่ยนเพียง
เล็กน้อย และไม่มีสาระสําคัญก็ยงั คงใช้ชื่อเดิมคือ “IAS”
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4. มาตรฐานการรายงานงบการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ต่างจาก มาตรฐานการบัญชี
นานาชาติ (IAS)
จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ได้ให้ความเห็นที่แตกต่างกันไป ซึ่งแบ่งความ
คิดเห็นตามประเด็นได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 ไม่แตกต่าง หรื อเหมือนกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีนานาชาติ IAS ซึ่ง
ออกโดย คณะกรรมการ IASC ที่มีการปรับปรุ งถ้ามีสาระสําคัญและเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ก็จะ
ยกเลิกฉบับเก่า มาเป็ นฉบับใหม่ โดยเรี ยกว่า IFRS นักบัญชีจึงมองว่ามันไม่แตกต่าง
4.2 แตกต่าง หรื อไม่เหมือนกัน เนื่องจาก มาตรฐานการบัญชีไทย ใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบตั ิงานบัญชี ของ IAS มาใช้ และใช้สาํ หรับประเทศไทย ส่ วน IFRS เป็ นมาตรฐาน
การรายงานงบการเงินที่ใช้กนั ในต่างประเทศ
4.3 มีความคล้ายกัน อาจต่างกันในเรื องของรู ปแบบ IFRS เป็ นการนําเสนอเกี่ยวกับ
งบการเงินของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน เป็ นต้น ซึ่ง
ในงบการเงินจะแสดงด้วยรายการ สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ทุน) และงบกําไร
(ขาดทุน) จะแสดงด้วยรายการ รายได้ และค่าใช้จ่าย
5. International federation of accountance (IFAC) คืออะไร มีบทบาทอย่างไรกับ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ในเรื่ องนี้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี มีความคิดเป็ นที่ตรงกัน คือ เป็ นหน่วยงาน หรื อ
สหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ ที่เข้ามาควบคุมมาตรฐานการทําบัญชี และงานสอบบัญชี ควบคุม
การปฏิบตั ิงานทางบัญชี เพื่อให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยการออกกฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ และผลักดันให้เป็ นที่ยอมรับของทัว่ โลก
6. คุณสมบัติของวิชาชีพนักบัญชีตามข้อกําหนดของ International education standard
(IES)
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่ เข้าใจถึงคุณสมบัติของนักบัญชีตามข้อกําหนดของ
IES ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ซึ่งบางรายก็จาํ ได้หมดว่ามีกี่ขอ้ แต่บางรายก็จาํ ได้ปะปลาย ซึ่ง
รวบรวมเป็ นข้อ ๆ ดังนี้
6.1 กําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
6.2 ต้องมีความรู ้ทางบัญชี การเงินและวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3 ต้องมีทกั ษะด้านวิชาชีพ ทักษะต้านบุคคล ทักษะด้านการสื่ อสาร และด้าน
การบริ หารการจัดการธุรกิจ และองค์กร
6.4 ต้องมีคุณค่าและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ อยูบ่ นพื้นฐานของจริ ยธรรม
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6.5 ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6.6 ต้องสัง่ สมประสบการณ์เชิงปฏิบตั ิงาน 6
6.7 ต้องสอบผ่านการประเมินความสามารถเชิงวิชาชีพ
6.8 ต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ
7. ความรับผิดชอบในการทํางานเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทุกคนตระหนักถึงเรื่ องจรรยาบรรณ แต่ในเรื่ องการปฏิบตั ิจะทําได้
หรื อไม่ได้กเ็ ป็ นอีกเรื่ อง นักบัญชีท่านหนึ่งกล่าวว่า “ในการอบรบกับสภาวิชาชีพทุกครั้ง จะต้องมี
การอบรมเรื่ องจรรยาบรรณ ประมาณ 15-30 นาที เป็ นอย่างน้อย” จากที่สมั ภาษณ์ไม่มีใครเลย
ที่ปฏิบตั ิได้ครบทุกข้อ ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิในเรื่ องของความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ รองมาก็จะเป็ นการ
รักษาความลับของบริ ษทั ฯ
8. ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบอาชีพบัญชี ยังขาดจรรยาบรรณ ในเรื่ องใดมากที่สุด
ในการตอบคําถามข้อนี้ บางคนก็ตอบ แต่บางคนก็ไม่ได้ตอบ ดูเหมือนว่าเขาไม่อยาก
แสดงความคิดในเรื่ องนี้ จึงเลี่ยงที่จะไม่ตอบ บางคนก็ตอบแบบเลี่ยง ๆ ไป แต่กพ็ อจะสรุ ปและ
รวบรวมตามประเด็นดังต่อไปนี้
8.1 การขาดความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง และความเที่ยงธรรม เนื่องจากถูกกดดัน
จากผูบ้ ริ หาร เพราะผูบ้ ริ หารคือเจ้านายที่จ่ายเงินเดือน
8.2 ความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็ นสาเหตุทาํ ให้ผดิ จรรยาบรรณในข้ออื่น ๆ
8.3 ต้องรักษาความลับของบริ ษทั ฯ
8.4 การแย่งงานในอาชีพนักบัญชีดว้ ยกัน
9. ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ ในเรื่ องของการพัฒนาความรู ้ การเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากร
บัญชี เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ส่ วนมากผูบ้ ริ หารองค์กรจะให้ความสําคัญต่อบุคลากรบัญชี บางรายก็เป็ นการรองรับ
AEC แต่บางรายก็ไม่ใช่เพื่อ AEC แต่เป็ นการส่ งพนักงานไปอบรมทางด้านบัญชี ซึ่งเป็ นการอบรม
ประจําปี อยูแ่ ล้ว จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญในเรื่ องของกฎหมายภาษี กฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง หรื อพนักงานคนใดที่ตอ้ งการ
ศึกษาต่อ ก็จะให้ใช้สิทธิในการลาเรี ยนได้
10. โอกาส และอุปสรรคของนักบัญชีไทยในการเข้าสู่ประชาคมเซียน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักบัญชีไทย มีท้ งั โอกาส และอุปสรรค ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า บางคนก็วา่ เป็ นอุปสรรคอย่างเดียว บางคนก็วา่ เป็ นโอกาสอย่างเดียว บางคนว่าเป็ น
ทั้งโอกาส และอุปสรรค ซึ่งจับประเด็นได้ดงั นี้
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โอกาส
1. นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน เมื่อมีการลงทุน การจ้างงานก็เกิด ทําให้เป็ นโอกาสทอง
ของนักบัญชีไทยที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง ทําให้ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
2. เป็ นโอกาสที่นกั บัญชีไทยสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้กบั นักบัญชีต่างชาติได้ ทําให้มี
ความรู ้กว้างไกล
3. ทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นระบบสารสนเทศทางบัญชี
4. นักบัญชีไทยสามารถเดินทางไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เนื่องจากว่า
บางประเทศมีนกั บัญชีอยูอ่ ย่างจํากัด ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น เวียดนาม ลาว
พม่า กัมพูชา
5. ได้ร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย และสามารถเลือกงานตามที่ตนเองถนัด
ได้
อุปสรรค
1. ด้านการติดต่อสื่ อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ
2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบัญชี
3. การแย่งงานในอาชีพมีสูง
4. ปัญหาค่าแรงงานที่สูง เพราะภาครัฐ เป็ นผูก้ าํ หนดอัตราค่าจ้าง
5. ปั ญหาของการเมืองในประเทศที่ยงั ไม่สงบ
6. นักบัญชีวิชาชีพยังขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่มีความกล้า
11. ทักษะของนักบัญชี ที่ควรพัฒนาเป็ นอันดับแรก
ทักษะที่ควรพัฒนาเป็ นอันดับแรก คือการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเก็บข้อมูล นักบัญชี
ส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่าสิ่ งที่นกั บัญชีไทยยังด้อยอยูม่ าก นัน่ คือเรื่ องของการใช้ภาษาอังกฤษ
ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิ งคโปร์ มาเลเซีย มีความสามรถในการใช้ภาษาได้ดีกว่าไทย
12. ถ้าเราจะแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา เราต้อง
พัฒนาศักยภาพในด้าน
นักบัญชีส่วนใหญ่ให้ขอ้ คิดเห็นว่า ประเทศไทยมีนกั บัญชีมืออาชีพหลายคนที่มีความรู ้
ความสามารถพอในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี ประกอบกับมาตรฐานการบัญชีไทย ได้มีการปรับให้
สอดคล้องและใกล้เคียงกับมาตรฐานการบัญชีสากล ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของระดับประเทศ ตลาด
วิชาชีพนักบัญชีไทยสามารถสูก้ บั ประเทศในกลุ่ม CLMV ได้ แต่ประเทศไทยอาจจะเป็ นรอง
สิ งคโปร์ มาเลเซีย เพราะถ้าเราต้องเพิ่มศักยภาพเพื่อแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว เราควรเพิม่
ทักษะในเรื่ องของการสื่ อสาร นัน่ คือ “ภาษาอังกฤษ”
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อภิปรายผลการวิจยั
จากการการศึกษาเรื่ อง โอกาส และอุปสรรคของนักบัญชีไทยในเขตจังหวัดชลบุรี จาก
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน สามารถนําเสนอเป็ นประเด็นอภิปรายได้ดงั นี้
1. โอกาส และอุปสรรคของนักบัญชีไทยในเขตจังหวัดชลบุรี จากการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน กล่าวได้วา่ “วิชาชีพบัญชี” ถือเป็ นหนึ่งในสาขาที่จะเปิ ดเสรี ในการค้าในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพราะฉะนั้นเพื่อเป็ นการรับมือ AEC นักวิชาชีพบัญชีตอ้ งมีความรอบรู ้ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลที่เกี่ยวเนื่องกับนักบัญชีหลาย ๆ ด้าน เช่น การเข้า
มาทํางานในประเทศไทยของนักบัญชีในกลุ่มอาเซียน การที่มีนกั ลงทุนต่างชาติมาลงทุน เป็ นต้น
จากผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบทั้งด้านโอกาส และอุปสรรค
1.1 ด้านโอกาส นับว่าเป็ นโอกาสทองของนักบัญชีไทย ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู ้ในวิชาชีพบัญชีในกกลุ่มประเทศอาเซียน การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ จะทําให้เกิด
การจ้างงาน เมื่อมีรายได้ดีความเป็ นอยูก่ จ็ ะดีข้ ึน และอีกประการหนึ่ง นักบัญชีไทยสามารถเดินทาง
ไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ซึ่งบางประเทศมีนกั บัญชีอย่างจํากัด ไม่เพียงพอต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา
1.2 ด้านอุปสรรค นักบัญชีไทยส่ วนใหญ่มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ แต่
ยังคงต้องมีปัญหาในเรื่ องของการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็ นอุปสรรค
ที่สาํ คัญทําให้ไม่สามารถได้งานที่ดี จึงอาจถูกแย่งอาชีพจากนักบัญชีที่มีทกั ษะในเรื่ องของ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นกั บัญชีไทยยังขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง และประกอบกับการเมืองที่ยงั
ไม่สงบ อาจทําให้นกั ลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนก็ได้
ตารางที่ 5-1 สรุ ป โอกาสและอุปสรรคของนักบัญชีไทยในเขตจังหวัดชลบุรี
โอกาส
1. ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาชีพกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
2. เกิดการจ้างงานของนักลงทุนจากกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
3. สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้

อุปสรรค
ปัญหาในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขาดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
ปัญหาภายในประเทศที่ยงั ไม่สงบ อาจส่ งผลต่อ
นักลงทุน
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2. แนวทาง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของวิชาชีพบัญชี
การพัฒนาองค์การ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการสัมภาษณ์เจาะกลุ่มผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งพิจารณาในภาพรวมพบว่า ปัญหาหลัก ๆ โดยสรุ ปรายละเอียดของปั ญหา และแนวทาง
แก้ไขดังนี้
ปั ญหา
1. ปั ญหาในเรื่ องของการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ที่ผา่ นมานักบัญชีส่วนใหญ่เน้นเรื่ อง
การอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ซึ่ง
ทําให้ไม่ได้รับการฝึ กทักษะในเรื่ องของภาษาอังกฤษ
2. ปั ญหาในเรื่ องของการใช้เทคโนโลยีในการทําบัญชี เนื่องจากในปัจจุบนั ยังมีไม่ค่อยมี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากเดิมเท่าไหร่ นกั ซึ่งสาเหตุน้ ีกไ็ ด้ที่ทาํ ให้เราไม่สามารถไปยืนอยูใ่ นระดับ
กับ สิ งคโปร์ และมาเลเซียได้
3. ปั ญหาค่าแรงงานไทย มีอตั ราสูงกว่าประเทศในกลุ่ม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา ซึ่ง
นักลงทุนต่างชาติอาจจะจ้างแรงงานที่มีอตั ราค่าจ้างตํ่า เพือ่ เป็ นการลดต้นทุน
4. ปัญหาทางด้านการเมืองที่ยงั ไม่สงบ อาจเป็ นสาเหตุให้นกั ลงทุนต่างชาติ ต้องหยุดคิด
ในเรื่ องการมาลงทุนในประเทศไทย
แนวทางแก้ไขปั ญหา
1. ปั ญหาของภาษาอังกฤษ นักบัญชีตอ้ งมีการฝึ กทักษะในเรื่ องของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ น
ภาษากลางที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการเข้าศึกษาเพิม่ เติมหลักสู ตรของภาษอังกฤษ ไม่วา่
จะเป็ นเรื่ อง ไวยากรณ์ บทสนทนา และการเขียน นอกจากนี้ยงั ต้องศึกษาในเรื่ องศัพท์เฉพาะทาง
ของบัญชีดว้ ย
2. ปั ญหาการใช้เทคโนโลยี นักบัญชีส่วนใหญ่มีความรู ้ในเรื่ องของการใช้โปรแกรม
บัญชี ในการบันทึกข้อมูล และนัน่ เป็ นเพียงพื้นฐานที่ได้เรี ยนมาตั้งแต่ระดับ อุดมศึกษา หรื อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ในภาวะปัจจุบนั
เทคโนโลยีได้กา้ วหน้าไปมาก เพราะฉะนั้น นักบัญชีทุกคนต้องสร้างสมประสบการณ์ โดยการ
พัฒนาความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น ในส่ วนสารสนเทศนี้ ผูว้ ิจยั คิดว่า ภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุน โดยเข้ามาช่วยเหลือ เช่น อาจให้ทุนในศึกษาวิจยั หรื อเรี ยนรู ้ระบบ
คอมพิวเตอร์กบั งานบัญชี ในประเทศที่เขามีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย
3. ปั ญหาของค่าแรงงานไทยสูง มองในภาพรวมของประชากรทั้งประเทศ แนวทาง
การแก้ไขปั ญหาในส่วนนี้ อาจเป็ นปั ญหาระดับประเทศ ซึ่งต้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ไข ว่าทํา
อย่างไรในระบบเศรษฐกิจ ระหว่างรายได้ กับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความเป็ นอยูข่ อง
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ประชากร ถ้ามองในแง่ของประชากรจะพบว่า รายได้เพิม่ ขึ้น ข้าวของเครื่ องใช้กเ็ พิ่มขึ้นตาม ซึ่ง
ก็ทาํ ให้รายได้ที่ข้ ึนนั้น ไปชดเชยในส่ วนของค่าใช้จ่ายนัน่ เอง สรุ ปแล้วเหมือนไม่ได้ปรับอัตรา
ค่าจ้าง ถ้ามองในแง่ ผูล้ งทุนหรื อผูป้ ระกอบการในธุรกิจ SMEs ก็อาจจะอยูไ่ ม่ได้เนื่องด้วยมีตน้ ทุน
ที่สูง หลาย ๆ ธุรกิจต้องปิ ดตัวลง เพราะเรื่ องของอัตราค่าจ้าง
4. ปั ญหาของการเมือง ปัญหาของสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก บุคคลทาง
ชนชั้นทางสังคมมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ผลกระทบของการชุมนุมที่เกิดขึ้น เป็ นปัญหาและ
อุปสรรคอย่างมากในการประกอบธุรกิจ ปัญหาส่ วนนี้เป็ นเป็ นปัญหาของคนในประเทศ ถึงแม้
ภาครัฐจะมีนโยบายในการลดปั ญหา แต่กย็ งไม่สามารถจัดการได้ ผูว้ ิจยั คิดว่าปัญหานี้ตอ้ งช่วยกัน
ทั้งรัฐบาล และประชาชน ถ้ายังเป็ นอย่างนี้อยูต่ ่อไปเศรษฐกิจของประเทศอาจจะหยุดนิ่งไม่กา้ วหน้า

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา โอกาส และอุปสรรคของนักบัญชีไทย
ในเขตจังหวัดชลบุรี จากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
1. เพิ่มคุณภาพ และศักยภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีไทยในเขตจังหวัดชลบุรี
ด้วยการสนับสนุนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ให้อยูใ่ นระดับสากล เช่น มาตรฐานการรายงานงบการเงินระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชี
นานาชาติ ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2. การเพิม่ ทักษะ ในเรื่ องของการใช้ภาษาอังกฤษ นักบัญชีส่วนใหญ่ควรต้อง
เร่ งปรับปรุ งพัฒนาตนเองในเรื่ องของภาษาอังกฤษให้ดียงิ่ ขึ้นและอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ทนั ต่อ
สถานการณ์ในการเปิ ดตลาดวิชาชีพด้านบริ การ ในปี พ.ศ. 2558
3. การพัฒนาความรู ้ในเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้เหมาะสมกับงานบัญชี เช่น
อาจศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ องเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดทักษะคล่องตัว
ในการทํางาน
4. การสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ตนเอง ในเรื่ องของการมีความกล้าที่จะไปเผชิญ
โลกภายนอกด้วยความสามารถของตนเอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยผูอ้ ื่น เช่น ลองผิดลองถูกในการพูด
ภาษาอังกฤษ
5. เราควรต้องศึกษาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา กฎหมายต่าง ๆ ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณี และความเป็ นอยูข่ องประชากรในกลุ่มอาเซียนด้วย
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ตารางที่ 5-2 แนวทาง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของวิชาชีพบัญชี
การพัฒนาองค์การ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ปัญหา
1. ปัญหาด้านการสื่ อสาร ภาษา
2. ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชี

3. ปั ญหาด้านค่าแรงงาน

4. ปัญหาทางการเมืองในประเทศ

แนวทางแก้ไขปัญหา
การฝึ กทักษะ และการเพิ่มเติมในหลักสู ตร
รวมถึงศัพท์เฉพาะทางด้านบัญชี
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักบัญชี และสนับสนุนโดยภาครัฐในการ
ส่ งเสริ มทุนวิจยั
การแก้ไขปัญหาโดยภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
เพื่อให้รายได้และรายจ่ายสัมพันธ์กนั โดยเข้ามา
ควบคุมเรื่ องของสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
การลดปัญหาด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อลด
ภาวะเสี่ ยงต่อการลงทุนในประเทศจากกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับสภาวิชาชีพ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ในปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานบัญชี หรื อมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้มีความทัดเทียมและ
สอดคล้องกับระดับสากล แต่มีอยู่ 2 เรื่ อง ที่สภาวิชาชีพยังมิได้เคยจัดอบรม หรื อถ้ามีกเ็ ป็ นส่ วน
น้อยมาก หรื อเป็ นแนวทางในเรื่ องของทฤษฏีเท่านั้น 2 เรื่ องนี้ คือ การใช้ภาษาอังกฤษกับงานบัญชี
ภาคปฏิบตั ิ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบัญชีในภาคปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั คิดว่า ถ้านักวิชาชีพ
บัญชี ได้เพิ่มทักษะใน 2 ประเด็นนี้ นักวิชาชีพบัญชีไทยคงสามารถไปยืนอยูร่ ะดับเดียวกับ สิ งคโปร์
และมาเลเซีย แต่ถา้ เรายังไม่พฒั นาให้ดีข้ ึนอาจมีบางประเทศในกลุ่มอาเซียน ก้าวนําเราไปอีก
หนึ่งก้าวก็ได้ ผูว้ ิจยั อยากฝากข้อคิด 2 ประเด็นนี้ ให้ทางสภาวิชาชีพ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยดูแลนักบัญชีไทยให้มีการพัฒนาเรื่ องดังกล่าว ก่อนที่จะสายเกินแก้
2. รัฐบาลควรให้การสนับสนุน ในเรื่ องของทุนการศึกษา ในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานบัญชี และในเรื่ องของทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะได้มาพัฒนา
เยาชนไทยในระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทียม และมีประสิ ทธิภาพเมื่อไปประกอบวิชาชีพบัญชี
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3. การพัฒนาคุณภาพของครู อาจารย์ ในระดับอุดมศึกษาของไทยในเรื่ องของวิชาชีพ
บัญชี จําเป็ นต้องมีความรู ้ความสามารถเพียงพอ และมีวสิ ยั ทัศน์ที่กว้างไกล เพราะนัน่ เป็ นรากฐาน
ในการประกอบอาชีพนักบัญชี
4. การพัฒนาคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของไทยในด้านการติดต่อสื่ อสาร การใช้ ICT
การค้นคว้าหาความรู ้จาก Internet ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาการกับนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อที่จะทําให้เยาวชนของไทย
มีความรู ้ที่กว้างไกล
ข้ อเสนอแนะเพือ่ ทําการศึกษาในครั้งต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความตระหนักเพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เป็ นผูม้ ีศกั ยภาพครบถ้วนทั้งด้านความรู ้ทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางด้านวิชาชีพ ด้าน
ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้าน
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่จบสิ้ น เพื่อให้มีคุณสมบัติ
เยีย่ งนักบัญชีมืออาชีพในระดับสากล
2. การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการเรี ยนการสอนตามกรอบของ IES ให้มี
ประสิ ทธิภาพ อันที่จะทําให้บณ
ั ฑิตมีคุณสมบัติเยีย่ งนักบัญชีมืออาชีพที่จะสร้างความพึงพอใจต่อ
องค์กรที่บณ
ั ฑิตปฏิบตั ิงานและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล อันเป็ นผลให้
บัณฑิตมีความพร้อมที่จะรับมือและเพิ่มโอกาสเมื่อมีการเปิ ดเสรี การค้าตามกรอบของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

