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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา  

 
การศึกษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาให้รู้ถึงแนวทางในการพฒันาสมรรถนะนกั
บญัชีของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการด าเนินการศึกษาพื้นฐาน โดยแยกเป็นการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิคือการ
จดัท าแบบสอบถามนกับญัชีของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ  านวน 
200 ราย แล้วน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
รวมถึงการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของนักบญัชีในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกับญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-25 ปี จบการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี สาขาการบญัชีและ
สาขาอ่ืนๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจดัการ  โดยส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นผูท้  าบญัชีรับ
อนุญาต  ซ่ึงต าแหน่งงานท่ีท าในปัจจุบนัคือพนักงานบญัชีด้านทัว่ไป และมีประสบการณ์ในการ
ท างานในสาขาวิชาชีพด้านการท าบญัชี 1-3 ปี  ทั้งน้ีประเภทของธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจกลุ่ม
บริการ มีรูปแบบบริษทัจ ากดั โดยมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี  กิจการมีโอกาส
และไม่แน่ใจท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเท่ากนั  ซ่ึงบางกิจการมี
การศึกษาและเจรจาการคา้แลว้ กิจการส่วนใหญ่ทุนจดทะเบียนของกิจการต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท มีการ
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ท าบญัชีด้วยพนักงานบญัชีของกิจการเอง  และนักบญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการ
ติดตามข่าวสารเก่ียวขอ้งกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเลือกติดตามทางอินเตอร์เน็ต
สูงสุด  โดยส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเขา้ร่วมอบรมหรือสัมมนาดา้นวิชาชีพบญัชีเพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
5.1.2  ส่วนที ่2  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบัญชีในปัจจุบันของนักบัญชี       

ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกนั (MRA)  
 
จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสมรรถนะทางวชิาชีพบญัชีใน
ปัจจุบันของนักบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมกนั (MRA) ในเร่ืองคุณสมบติัหรือมาตรฐานตามขอ้ก าหนดของอาเซียน ดงัน้ี 
 
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้สูงสุดในเร่ือง  AEC หรือ Asean 
Economics Community  คือการรวมตวัของชาติในอาเซียนเพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกนั และพบวา่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยมีความรู้นอ้ยท่ีสุดในเร่ือง ปฏิญญาวา่
ดว้ยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 ก าหนดใหส้าขาวชิาชีพบญัชีเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558  ซ่ึงจากจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ในเร่ืองความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน พบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้เป็นจ านวนมากกวา่ท่ีไม่มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าว 
 
ความรู้เก่ียวกับข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาการบัญชี (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement - MRA)  พบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้สูงสุดในเร่ืองวตัถุประสงค ์MRA เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเคล่ือนยา้ยนกัวิชาชีพบญัชีและเพื่อยกระดบัการให้บริการบญัชีภายในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน และพบวา่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาการบญัชี  โดย
มีความรู้น้อยท่ีสุดในเร่ือง ขอบเขตงานบริการบญัชีภายใต ้MRA ซ่ึงอาชีพท่ีสามารถปฏิบติังานได ้
ซ่ึงจากจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลงยอมรับร่วม
ของอาเซียนสาขาการบญัชี (MRA) พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เป็นจ านวนมากกว่าท่ีไม่มีความรู้ใน
เร่ืองดงักล่าว 
 
ความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซียน พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้สูงสุดในเร่ือง ความรู้
ความสามารถครบถว้นตามความตอ้งการท่ีระบุไวโ้ดยประเทศผูรั้บ  และพบวา่ไม่มีความรู้เก่ียวกบั
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คุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียน โดยมีความรู้นอ้ยท่ีสุดในเร่ืองตอ้งมีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่น้อยกว่า 3 ปี  สะสมได้ภายในระยะเวลา 5 ปี  ซ่ึงจากจ านวนและค่าร้อยละของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียน พบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้เป็น
จ านวนมากกวา่ท่ีไม่มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าว 
 
ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการให้บริการของนกับญัชีอาเซียน  พบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้สูงสุดในเร่ือง 
การตั้งธุรกิจในต่างแดน เช่น บริษทับญัชีมาจดัตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการบญัชีในประเทศไทย และการ
เข้าไปท างานของบุคลากรเป็นการชั่วคราว เช่น นักบญัชีไทยเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
เท่ากนั  และพบวา่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการให้บริการของนกับญัชีอาเซียน โดยมีความรู้นอ้ย
ท่ีสุดในเร่ือง การบริการขา้มพรมแดน เช่น คนไทยขอให้บริษทับญัชีในต่างประเทศท าบญัชีให้
บริษทัโดยติดต่อทาง e-mail หรือโทรศพัท์  ซ่ึงจากจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
ในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการให้บริการของนักบญัชีอาเซียน พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เป็น
จ านวนมากกวา่ท่ีไม่มีความรู้ในเร่ืองดงักล่าว 
 
สรุปเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีในปัจจุบนัของนักบญัชีในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอ าเภอเมืองเชียงใหม่  พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้สูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ
เร่ือง ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน รองลงมาคือคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซียน  และไม่มี
ความรู้ โดยมีความรู้น้อยท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกคือเร่ือง ขอ้ตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาการ
บญัชี (MRA) และรูปแบบการใหบ้ริการของนกับญัชีอาเซียน  
 
 5.1.3  ส่วนที ่3 แนวทางการพฒันาสมรรถนะนักบัญชีตามกรอบแนวคิดของ IES  
 
จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวทางการพฒันาสมรรถนะนักบญัชีตามกรอบ
แนวคิดของ IES ประกอบดว้ยความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรม
และทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพในอนาคตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
ดงัน้ี 
 
 5.1.3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะความรู้ทางวชิาชีพ (IES 2) 
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การพฒันาสมรรถนะความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผูต้อบ
แบบสอบถามทุกกลุ่ม ไดแ้ก่นกับญัชีท่ีจ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  นกับญัชีท่ีจ  าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพด้านการท าบญัชี และนักบัญชีท่ีจ าแนกตามกิจการท่ีมี
โอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่าทุกกลุ่มมีความตอ้งการ
พฒันาสมรรถนะความรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมทุกดา้นในระดบัมาก โดยตอ้งการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นบญัชีการเงินและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และดา้นองคก์ารธุรกิจ ตามล าดบั 
 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบญัชีตอ้งการ
พฒันาสมรรถนะดา้นบญัชีการเงินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การบญัชีของกลุ่มประเทศ AEC ส่วนผูท่ี้จบ
สาขาอ่ืนๆ ตอ้งการพฒันาความรู้เก่ียวกบับญัชีการเงินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ภาษีอากรของประเทศ
และระหวา่งประเทศในกลุ่ม AEC  
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบญัชีตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นองคก์รธุรกิจท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ด้านการตลาดทางการเงินของประเทศและกลุ่ม AEC ส่วนผูท่ี้จบสาขาอ่ืนๆ ต้องการ
พฒันาสมรรถนะดา้นองค์กรธุรกิจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการตลาดทางการเงินของประเทศและ
กลุ่ม AEC และดา้นพฤติกรรมองคก์รและการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ระหวา่งประเทศ และดา้นธุรกิจ
ระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ เท่ากนั  
 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบัญชีและสาขาอ่ืน ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทกัษะการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี 
เหมือนกนั  
 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี  ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชีนอ้ยกวา่ 1 ปี และ 1-3 ปี มีความตอ้งการ
พฒันาสมรรถนะดา้นบญัชีการเงิน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือภาษีอากรของประเทศและระหวา่งประเทศ
ในกลุ่ม AEC   ส่วนประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพด้านการท าบญัชี  4 -6  ปี 7 -10 ปีและ
มากกว่า 10 ปีข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะด้านบญัชีการเงิน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการ
บญัชีของกลุ่มประเทศ AEC 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชีนอ้ยกวา่ 1 ปี ถึง 7-10 
ปี ต้องการพฒันาสมรรถนะด้านองค์กรธุรกิจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านตลาดทางการเงินของ
ประเทศและกลุ่ม AEC  และประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชีมากกวา่ 10 ปีข้ึน
ไป ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นองคก์รธุรกิจ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นพฤติกรรมองคก์รและการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ระหวา่งประเทศ  
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชีน้อยกวา่ 1 ปี 7-10 ปี
และมากกวา่ 10 ปี ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้น
ทกัษะการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี  ส่วนกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี 
ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร และประสบการณ์การท างาน 4-6 ปี ต้องการ
พฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาสหรือไม่แน่ใจจะเข้าไปด าเนินธุรกิจ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะด้านบญัชีการเงินท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือการบญัชีของกลุ่มประเทศ AEC เหมือนกนั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะด้านองค์กรธุรกิจ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านพฤติกรรมองค์กรและการ
ตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ระหวา่งประเทศ  ส่วนกิจการท่ีไม่มีโอกาสเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ต้องการพฒันาสมรรถนะด้านองค์กรธุรกิจ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านธุรกิจ
ระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ เท่ากนั  และกิจการท่ีไม่แน่ใจจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นองคก์รธุรกิจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ดา้นตลาดทางการเงินของประเทศและกลุ่ม AEC  
 
ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาสหรือไม่แน่ใจจะเข้าไปด าเนินธุรกิจ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือดา้นทกัษะการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี เหมือนกนั 
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  5.1.3.2  แนวทางการพฒันาสมรรถนะทกัษะทางวชิาชีพ (IES 3) 
 
การพฒันาสมรรถนะทักษะทางวิชาชีพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผูต้อบ
แบบสอบถามทุกกลุ่ม ไดแ้ก่นกับญัชีท่ีจ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  นกับญัชีท่ีจ  าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพด้านการท าบญัชี และนักบัญชีท่ีจ าแนกตามกิจการท่ีมี
โอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่าทุกกลุ่มมีความตอ้งการ
พฒันาทกัษะทางวิชาชีพ โดยรวมทุกดา้นในระดบัมาก โดยตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นเทคนิคและ
การปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือด้านลกัษะเฉพาะบุคคล  ด้านการเรียนรู้/ปัญญา 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  
ตามล าดบั   
 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบญัชี มีความ
ต้องการพฒันาสมรรถนะทกัษะด้านการเรียนรู้/ปัญญา ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการวิเคราะห์
ข่าวสารของแต่ละประเทศเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเก่ียวกบัวิชาชีพ
บญัชี ส่วนผูท่ี้จบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะด้านการเรียนรู้/ปัญญาท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคยได ้ 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบัญชีและผูท่ี้จบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ต้องการพัฒนา
สมรรถนะทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือทกัษะดา้นบญัชี เช่น การ
ค านวณ การตดัสินใจ การวิเคราะห์ความเส่ียง การวดัมูลค่า การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงิน 
เหมือนกนั  
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบัญชีและผูท่ี้จบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ต้องการพัฒนา
สมรรถนะทกัษะด้านลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการคิดริเร่ิม การเรียนรู้เพื่อ
พฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง เหมือนกนั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบัญชีและผูท่ี้จบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ต้องการพัฒนา
สมรรถนะทกัษะดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือทกัษะในดา้น
ภาษาองักฤษ เช่น การพดู การอ่าน การเขียน เหมือนกนั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบญัชี ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทักษะด้านการบริหาร
จดัการธุรกิจและองคก์รท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นความเป็นผูน้ าและการจูงใจ  ส่วนผูท่ี้จบการศึกษา
สาขาอ่ืนๆ ต้องการพฒันาสมรรถนะทกัษะด้านการบริหารจดัการธุรกิจและองค์กร ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
ตดัสินใจและการมอบหมาย 

 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชี ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี 1 -3 ปี และ 4-6 ปี  มีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะ
ดา้นการเรียนรู้/ปัญญา ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการวิเคราะห์ข่าวสารของแต่ละประเทศเก่ียวกบั
ระเบียบขอ้บงัคบัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี  ส่วนกลุ่มท่ีมีประสบการณ์
การท างาน สาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี 7-10 ปีและ มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ตอ้งการพฒันาสมรรถนะ
ทกัษะด้านการเรียนรู้/ปัญญา ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการประเมินการแข่งขนัของนักบญัชีใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชี ตั้งแต่นอ้ยกวา่ 1 ปี 1-3 
ปี 4-6 ปีและมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี 
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทกัษะดา้นบญัชี เช่น การค านวณ การตดัสินใจ การวิเคราะห์ความเส่ียง การวดั
มูลค่า การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงิน  ส่วนกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพ
ด้านการท าบัญชี 7-10 ปี ต้องการพฒันาสมรรถนะทกัษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าท่ี  ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือทกัษะทัว่ไป เช่น การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ  
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพด้านการท าบัญชี น้อยกว่า 1 ปี 
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะด้านลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการปรับใช้
ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ ให้เข้ากบัการตดัสินใจ และระมดัระวงัสงสัยเยี่ยง
ผูป้ระกอบการวชิาชีพบญัชี ส่วนกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชี 1 -3 
ปี 7-10 ปีและมากกว่า 10ปีข้ึนไป ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะด้านลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการคิดริเร่ิม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง  และกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชี 4-6 ปี ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้น
ลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการบริหารจดัการตนเอง การจดัล าดบัและจดัระบบ
การท างาน 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชีตั้งแต่นอ้ยกวา่ 1 ปี ถึง
มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทกัษะในดา้นภาษาองักฤษ เช่น การพดู การอ่าน การเขียน เหมือนกนั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชีน้อยกว่า 1 ปี 1-3 ปี
และ 4-6 ปี ต้องการพฒันาสมรรถนะทกัษะด้านการบริหารจดัการธุรกิจและองค์กรท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือดา้นความเป็นผูน้ าและการจูงใจ  ส่วนกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพดา้น
การท าบญัชี 7-10 ปีและมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นการบริหารจดัการ
ธุรกิจและองคก์รท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การบริหารโครงการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์การตดัสินใจและการมอบหมาย 

 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มี
ความการพฒันาสมรรถนะทกัษะการเรียนรู้/ปัญญา ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความสามารถท่ีจะระบุ
และแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคยได ้ ส่วนกลุ่มกิจการท่ีไม่มีโอกาสเขา้ไปด าเนินธุรกิจ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะการเรียนรู้/ปัญญา ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ด้านการวิเคราะห์ข่าวสารของแต่ละประเทศเก่ียวกับระเบียบข้อบังคบัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี   และกลุ่มกิจการท่ีไม่แน่ใจจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะการเรียนรู้/ปัญญา ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้น
การประเมินการแข่งขนัของนกับญัชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือทกัษะทัว่ไป 
เช่น การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัต่างๆ  ส่วนกลุ่มกิจการท่ีไม่มีโอกาสและไม่
แน่ใจจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้น
เทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือทกัษะดา้นบญัชี เช่น การค านวณ การตดัสินใจ 
การวเิคราะห์ความเส่ียง การวดัมูลค่า การจดัท าและน าเสนอรายงานการเงิน 
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ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาสหรือไม่แน่ใจจะเขา้ไปเขา้ไปด าเนินธุรกิจ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการคิดริเร่ิม การเรียนรู้เพื่อพฒันาตวัเองอยา่งต่อเน่ือง เหมือนกนั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาสหรือไม่แน่ใจจะเข้าไปด าเนินธุรกิจ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และการส่ือสาร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทกัษะในด้านภาษาองักฤษ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน 
เหมือนกนั 
 
ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาสหรือไม่แน่ใจจะเข้าไปด าเนินธุรกิจ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตอ้งการพฒันาสมรรถนะทกัษะการบริหารจดัการธุรกิจและ
องคก์ร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเป็นผูน้ าและการจูงใจ เหมือนกนั 
 
 5.1.3.3  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้าน คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติ
ทีด่ีต่อวชิาชีพ (IES 4) 
 
การพฒันาสมรรถนะดา้น คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่ม ไดแ้ก่นกับญัชีท่ีจ  าแนกตามสาขาวชิาท่ีจบ
การศึกษา  นกับญัชีท่ีจ  าแนกตามประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชี และนกั
บญัชีท่ีจ  าแนกตามกิจการท่ีมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
พบวา่ทุกกลุ่มมีแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้น คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ โดยรวมทุกดา้นในระดบัมาก โดยมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการปฏิบติังานโดย
ใช้ความรู้ ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพด้วยความมีสติ ใส่ใจ เต็มความสามารถท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เท่ียงธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต และดา้น
ความรับผดิชอบทางสังคม เป็นอิสระและตั้งใจพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง ตามล าดบั  
 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีจบการศึกษาสาขาบญัชี มีความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้น คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือดา้นการปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ ความสามารถและความช านาญในวชิาชีพดว้ยความมีสติ 
ใส่ใจ เต็มความสามารถ ส่วนกลุ่มท่ีจบการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ตอ้งการพฒันาสมรรถนะด้าน คุณค่า
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แห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการปฏิบติังานอย่างมี
คุณธรรม เท่ียงธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต 
 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชีนอ้ยกว่า 1 ปี 4- 6 ปี
และมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้น คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการปฏิบติังานโดยใช้ความรู้ ความสามารถและความช านาญ
ในวิชาชีพด้วยความมีสติ ใส่ใจ เต็มความสามารถ ส่วนกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขา
วิชาชีพด้านการท าบญัชี 1-3 ปี ต้องการพฒันาสมรรถนะด้าน คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและ
ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านความรับผิดชอบทางสังคม เป็นอิสระและตั้งใจ
พฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี 7-10 
ปี ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้น คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ดา้นการปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เท่ียงธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต 
 
ผูต้อบแบบสอบถามของกิจการท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาสหรือไม่แน่ใจจะเขา้ไปเขา้ไปด าเนินธุรกิจ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้น คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและ
ทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการปฏิบติังานโดยใช้ความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญในวชิาชีพดว้ยความมีสติ ใส่ใจ เตม็ความสามารถ เหมือนกนั 
 
หากสรุปผลการศึกษาดว้ยภาพรวมทั้ง 3 ดา้น โดยพิจารณาจ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี และจ าแนกตามกิจการท่ีมีโอกาสท่ีจะเขา้
ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  แนวทางการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีตามกรอบ
แนวคิดของ IES ประกอบดว้ยความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรม
และทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพในอนาคต เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ตนเองมีความตอ้งการพฒันาสมรรถนะนกับญัชี
ตามกรอบแนวคิดของ IES ทุกดา้นโดยรวมในระดบัมาก โดยตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นคุณค่า
แห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ สูงสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นความรู้ทาง
วชิาชีพ และดา้นทกัษะทางวชิาชีพ ตามล าดบั 
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 5.1.3.4  ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
นักบัญชี 
 
ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีในวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มอ าเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 โดยสรุปดงัน้ี 

1) ควรมีการพฒันาสมรรถนะของนกับญัชีอยา่งเร่งด่วนและจริงจงั ให้เหมาะ
กับกิจการ มีการวางแผนอย่างต่อเน่ืองและวางแนวทางให้ชัดเจน และ
ผลกัดนัให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สภาวิชาชีพบญัชีควรมีการจดัโปรแกรม
อบรมความรู้แก่นกับญัชีอยา่งต่อเน่ืองและกระจายศูนยก์ลางอบรมความรู้
ในทุกภาค โดยเฉพาะภาคเหนือเพื่อสะดวกต่อการเขา้ร่วมอบรม และเพื่อ
เพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ ควรศึกษาและพฒันาทางดา้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มทกัษะ
ดา้นบญัชีขั้นสูงและมีการจดัทดสอบมาตรฐานส าหรับนกับญัชี (จ านวน 9 
ราย)  

2) ให้มีการจดัอบรมและสัมมนาหรือให้ความรู้แลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ      
อาเซียนดว้ยกนัเพื่อศึกษาความเป็นมาของประเทศอาเซียนให้แก่นกับญัชี
และเพื่อเพิ่มศกัยภาพนกับญัชีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใหม้ากข้ึนโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย รวมถึงควรจดัสัมมนาวนัธรรมดา เน่ืองจากมีบางกลุ่มติดเรียน 
เสาร์ – อาทิตย ์(จ านวน 6 ราย) 

3) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเป็นวงกวา้งและสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ให้กบันกับญัชีในกิจการทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของนกับญัชีกบัประชาคม
อาเซียน อยากให้มีการจดัตั้งสมาคมหรือกลุ่ม“นกับญัชีส าหรับ AEC”เพื่อ 
update ข่าวสาร,แลกเปล่ียนข่าวสารแนวคิดวธีิการ  (จ านวน 5 ราย) 

4) นักบัญชีต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านภาษาและวฒันธรรมของ
ประเทศอาเซียนมากข้ึนโดยจะตอ้ง/ควรได้รับการสนับสนุนจากเจา้ของ
กิจการ และมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษและภาษาท่ีใช้ใน
อาเซียน โดยการเปิดหลักสูตรภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานส าหรับนักบญัชี 
(จ านวน 4 ราย) 
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5.2  อภิปรายผล 
 
การศึกษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

5.2.1  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันของนักบัญชีใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอ าเภอเมืองเชียงใหม่  พบวา่ไม่มีความรู้เก่ียวกบั
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสาขาการบัญชี  โดยมีความรู้น้อยท่ีสุดในเร่ือง 
ขอบเขตงานบริการบัญชีภายใต้ MRA นอกจากน้ียงัพบว่าไม่มีความรู้เก่ียวกับ
คุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียนและไม่มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการให้บริการของนกั
บญัชีอาเซียน ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวท่ีนกับญัชีส่วนใหญ่ไม่มีความรู้น้ี สามารถ
ศึกษาไดเ้พิ่มเติมจากเอกสารหรือเวบ็ไซด์ของกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ใน
เร่ืองธุรกิจบริการ : วิชาชีพบัญชี  (Business Services : Accounting) และยงัได้ถูก
ก าหนดไวใ้นข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRA) ในสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ซ่ึง
วตัถุประสงค์หลกัคือ การช่วยให้นกัวิชาชีพบญัชีอาเซียนสามารถเคล่ือนยา้ยเขา้ไป
ท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนไดส้ะดวกมากข้ึน สามารถยืน่ค  าขอใบอนุญาต โดยไม่
เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบติัซ ้ า (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2556)  และ
สอดคลอ้งกบัของศิลปพร ศรีจัน่เพชร และธีรชยั  อรุณเรืองศิริ (2555) ท่ีกล่าวไวใ้น
บทความวิชาการเร่ืองการเตรียมความพร้อมทางดา้นวิชาชีพบญัชีของกลุ่มประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร่ืองการเปิดเสรีทางการบริการวิชาชีพบญัชีในปี 
พ.ศ.2558  

5.2.2  การพฒันาสมรรถนะความรู้ทางวิชาชีพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่ากลุ่มนักบญัชีท่ีจ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  กลุ่มนกับญัชีท่ี
จ  าแนกตามประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพด้านการท าบญัชี  และกลุ่มนัก
บญัชีท่ีจ  าแนกตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน มีความตอ้งการพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมทุกดา้นในระดบัมาก โดย
ตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงณฐัชา วฒันวไิล
และจุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล (2555) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความวิชาการเร่ืองการพฒันา
ศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเม่ือเปิดเส รีทางเศรษฐกิจไว้ว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในวิชาชีพบัญชีเพื่อให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาคได ้และสอดคลอ้งกบัของศิลปพร ศรีจัน่เพชร และธีรชยั  อรุณ
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เรืองศิริ (2555) ท่ีกล่าวไวใ้นบทความวิชาการเร่ืองการเตรียมความพร้อมทางดา้น
วิชาชีพบญัชีของกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไวว้่านกัวิชาชีพบญัชี
ควรมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี โดยแต่ละ
ประเทศได้จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) และมีการพิจารณาออกมาตรฐานการบญัชีส าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป 

5.2.3  การพัฒนาสมรรถนะทักษะทางวิชาชีพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่ากลุ่มนักบัญชีจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา กลุ่มนักบญัชีท่ี
จ  าแนกตามประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพด้านการท าบญัชี  และกลุ่มนัก
บญัชีท่ีจ  าแนกตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน มีความตอ้งการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ โดยรวมทุกดา้นในระดบัมาก โดย
ตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ธภมร เก้ือกูลวงศ์ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความตอ้งการของ
นกับญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจงัหวดัเชียงใหม่ในการพฒันาทกัษะ
ทางวิชาชีพ ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการในการพฒันาทกัษะทาง
วชิาชีพโดยรวมในระดบัมาก และมีความตอ้งการพฒันาทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติั
และหนา้ท่ีงานอยูใ่นระดบัมาก  

5.2.4  การพฒันาสมรรถนะด้าน คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
พบว่า กลุ่มนักบญัชีจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา กลุ่มนักบญัชีจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชี และกลุ่มนกับญัชีจ าแนก
ตามกิจการมีโอกาสท่ีจะเข้าไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มี
ความตอ้งการพฒันาคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ทุกดา้น
ในระดับมาก โดยต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้
ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพดว้ยความมีสติ ใส่ใจ เต็มความสามารถมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ มทันชัย  สุทธิพนัธ์ุ (2556) ท่ีได้
ศึกษาความพร้อมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพผูจ้ดัท าบญัชีไทยต่อ
การเตรียมตวัรับการเขา้มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวบรวมขอ้มูลจาก
การส ารวจผูจ้ดัท าบญัชีในจงัหวดัสงขลา  ซ่ึงพบว่าความพร้อมสูงสุดของผูจ้ดัท า
บญัชีไทยต่อการเขา้มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  
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5.2.5  การพฒันาสมรรถนะนกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบดว้ยความรู้ทาง
วชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพใน
อนาคตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 พบวา่กลุ่มนกั
บญัชีจ าแนกตามสาขาท่ีจบการศึกษา  กลุ่มนักบญัชีจ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานสาขาวิชาชีพดา้นการท าบญัชี และกลุ่มนกับญัชีจ าแนกตามกิจการท่ีมีโอกาส
ท่ีจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  มีความตอ้งการพฒันา
สมรรถนะนักบญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES ทุกดา้น โดยรวมในระดบัมาก โดย
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ และดา้นทกัษะทางวิชาชีพ ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ มทันชัย  สุทธิพนัธ์ุ (2556) ท่ีไดศึ้กษาความพร้อม
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพผูจ้ดัท าบญัชีไทยต่อการเตรียมตวัรับการ
เข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจผูจ้ดัท า
บญัชีในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงพบวา่ความพร้อมสูงสุดของผูจ้ดัท าบญัชีไทยต่อการเขา้มา
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แก่ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อการพฒันา
ผูจ้ดัท าบญัชีไทยคือ ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวชิาชีพบญัชีและทกัษะการท างานเป็นทีม  

 
5.3  ข้อค้นพบ 
 
จากผลการศึกษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นการศึกษาเพื่อให้รู้ถึงแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
นกับญัชีของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

5.3.1  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้น้อยท่ีสุดในเร่ือง ขอบเขตงานบริการบญัชี
ภายใต ้MRA  นอกจากน้ียงัพบวา่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของนกับญัชีอาเซียน
และไม่มีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการใหบ้ริการของนกับญัชีอาเซียน 

5.3.2  ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มไม่ว่าจะจบจากสาขาบัญชีและสาขาอ่ืนๆ หรือมี 
ประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี รวมถึงกิจการมีโอกาสท่ีจะ
เขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีความตอ้งการพฒันาความรู้
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ทางวิชาชีพทุกด้านในระดับมาก และต้องการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงสุด ในเร่ืองทกัษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี 
เหมือนกนั    

5.3.3  ผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มไม่ว่าจะจบจากสาขาบัญชีและสาขาอ่ืนๆ หรือมี 
ประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี รวมถึงกิจการมีโอกาสท่ีจะ
เขา้ไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีความตอ้งการพฒันาทกัษะ
ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสารสูงสุด คือทกัษะในดา้นภาษาองักฤษ 
เช่น การพูด การอ่าน การเขียน และนกับญัชีท่ีปฏิบติังานดา้นการท าบญัชีของธุรกิจ 
ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเขา้ร่วมอบรมหรือสัมมนาดา้นวิชาชีพบญัชีเพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.3.4   ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มไม่ว่าจะจบจากสาขาบัญชีและสาขาอ่ืนๆ หรือมี 
ประสบการณ์การท างานในสาขาวชิาชีพดา้นการท าบญัชี รวมถึงกิจการมีโอกาสท่ีจะ
เข้าไปด าเนินธุรกิจประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีความต้องการพัฒนา
สมรรถนะนักบัญชีตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบด้วยความรู้ทางวิชาชีพ 
ทกัษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพในระดบั
มาก โดยตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดี
ต่อวชิาชีพ เป็นล าดบัแรก 

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.4.1  นักบญัชีตอ้งศึกษาคน้ควา้กรอบความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนส าหรับสาขา
บริการบญัชี MRA  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมทั้งในการส่งนัก
บญัชีออกไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืน และการรับมือกบันกับญัชีจากอาเซียนท่ี
จะเขา้มาท างานในประเทศไทย โดยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลท่ี
เผยแพร่บนเวบ็ไซด์และหนงัสือหรือเอกสารเผยแพร่จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรม
เจรจาการคา้ รวมถึงการเขา้อบรมสัมมนาเพื่อให้นกับญัชีไดรั้บความรู้และพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตได ้ 
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5.4.2นักบัญชีควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านกลยุทธ์การบริหารธุรกิจและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา  และนกับญัชีจะตอ้งพยายามปรับตวั ปรับรูปแบบการท างาน เพื่อสร้าง
มูลค่าให้กับตนเองและองค์กร มีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชีเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีเพื่อให้ข้อมูลท่ีผูบ้ริหารได้รับมี
ความถูกตอ้งและเช่ือถือได้ รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์และน าไปใช้ในการตดัสินใจ
ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยนกับญัชีสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ผา่นระบบ
ออนไลน์หลักสูตร E-Learning หรือเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้ นจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งหรือมหาวิทยาลยัท่ีไดจ้ดัการเปิดอบรมหลกัสูตรหรือศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ย
ตนเอง   

5.4.3นักบัญชีควรต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึนในขณะน้ีเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์การเปิด เส รีด้านการบริการคือทักษะความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากล  รวมถึงภาษาทอ้งถ่ินของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
เพื่อใหน้กับญัชีสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคได ้ เช่น ฝึกอบรมดา้นภาษา
เพื่อการส่ือสาร  เรียนระยะสั้นกบัสถาบนัภาษา และฝึกฝนจาก E-Learning เป็นตน้  
และกิจการควรผลกัดนัให้นกับญัชีในหน่วยงานเขา้รับการอบรมสัมมนาต่างๆ ไม่
เพียงดา้นวิชาชีพบญัชีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเท่านั้น ควรมีหวัขอ้ท่ีคลอบ
คลุมดา้นกฎหมาย องคก์รธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศและหวัขอ้อ่ืนๆท่ีน่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อนักบัญชี  ซ่ึงหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ส่ง
พนกังานไปศึกษาหรืออบรมสัมมนา  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีในทางภาษีอากรยอม
ใหถื้อเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 2 
เท่าของค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายจริง   

5.4.4 นกับญัชีของธุรกิจจะตอ้งปฏิบติังานโดยอาศยัเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพตนเองมีจิตส านึก
ของความรับผิดชอบต่อสังคม มีความหนักแน่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ ท างานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมุ่งมัน่
ตั้งใจพฒันาตนเอง พฒันางานให้ดียิ่งข้ึน  และกิจการควรมีการจดัท าโครงการอบรม
เพื่อปลูกฝังให้นักบญัชีตระหนกัในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง โดย
ออกเป็นขอ้ปฏิบติัให้นกับญัชีของกิจการเขา้รับการอบรมอยา่งนอ้ยปีละก่ีคร้ัง และมี
การประเมินผลในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพของนกับญัชีแต่ละบุคคล 
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เพื่อเป็นการปลูกฝังและพฒันานกับญัชีใหมี้คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติ
ท่ีดีต่อวิชาชีพ จนน าไปสู่การท าบญัชีและรายงานทางการเงินให้มีความเช่ือถือได ้  
เพราะในอนาคตบทบาทและคุณสมบัติของนักบัญชีในการก้าวเข้าสู่ AEC  นั้ น 
นอกจากมีความรับผิดชอบในการจดัท างบการเงินแลว้จะตอ้งเป็นเสมือนหุ้นส่วนท่ี
สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาวไดด้ว้ย การพฒันาสมรรถนะของนัก
บญัชีไทยถือเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายตอ้งประสานความร่วมมือกนัไม่วา่จะเป็นภาครัฐและ
เอกชน สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตระหนักถึงประโยชน์และ
ความจ าเป็นในการกา้วไปสู่นกับญัชีมืออาชีพระดบัสากลท่ีสามารถแข่งขนักบันัก
วิชาชีพบัญชีนานาประเทศได้ รวมถึงน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอนัย ัง่ยืนใน
อนาคตต่อไป     

 
5.5  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

5.5.1  การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาแนวทางในการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของธุรกิจ
เขตจงัหวดัอ่ืน หรือควรเก็บขอ้มูลจากแหล่งธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่กว่า SMEs โดยใช้
แนวคิดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบบัอ่ืน ๆเพิ่มเติม เพื่อทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะนักบัญชีของธุรกิจในทฤษฏีนั้ นๆ แล้วน าข้อมูลน้ีไป
วิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องได้ทราบ และเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบวชิาชีพต่อไป 

5.5.2  การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เม่ือเขา้สู่ประเทศไทยในปี 2558 ว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักบญัชีของ
ธุรกิจอยา่งไร  

 


