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บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองนักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนในเขตจงัหวดัขอนแก่น  ได้น าเสนอผลการศกึษาตามล าดบั ดงันี ้

5.1 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
5.2 ขอบเขตการวิจยั 
5.3 สรุปผล 
5.4 อภิปรายผล 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.1.1. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นด้านความพร้อมของนกับญัชีไทยในการใช้มาตรฐานบญัชี

ตามกรอบ มาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนโดยพิจารณา 
  1) ความรู้ความสามารถ  

  2) ทกัษะ  
  3) มาตรฐานบญัชีตามกรอบกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน  
        5.1.2. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นด้านความพร้อมของนกับญัชีไทยในการใช้มาตรฐาน
การบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่ เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัทางการศกึษา 
อาชีพ ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง กบังานด้านบญัชี 
 
5.2 ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นีมี้จุดหมายเพ่ือศึกษานักการบัญชีไทยกับความพร้อมของในการใช้
มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะ
และด้านมาตรฐานการบญัชี ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงันี ้

5.2.1 ประชากร 
ประชากรจากการสมัภาษณ์ประกอบด้วยผู้ ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท า

บญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี ในเขตจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 12 คนและประชากรจากการตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอน
บญัชี   ในเขตจงัหวดัขอนแก่น 420 คน  
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5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท า
บญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางของ
เครซ่ีและมอร์ แกน (ธีรวฒุิ เอกะกลุ, 2543, อ้างอิงจาก Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 
1970) ได้จานวน 201 ชุดและใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และได้
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูในแบบสอบถามและได้แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  จานวน 201 
ชดุ  

 
5.3 สรุปผล  

ผลการศึกษาเร่ืองนักการบญัชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนในเขตจงัหวดัขอนแก่น สรุปผลได้ดงันี ้ 

 
5.3.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมลูส่วนตวัของผู้ ให้สมัภาษณ์ ผู้ ให้สมัภาษณ์

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุตัง้แต ่40 ปีขึน้ไป การศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาตรี อาชีพ
อาจารย์ผู้สอนบญัชี  รองลงมาเป็นผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี มีประสบการณ์มากกว่า  10  ปี ส่วนใหญ่
ได้รับข้อมลูมาตรฐานการบญัชี 1-5 ครัง้ตอ่ปี ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

5.3.2 การวิเคราะห์นักการบัญชีไทย การวิเคราะห์นกัการบญัชีไทยมีความพร้อมในการ
ใช้มาตรฐานการบญัชีของผู้ ให้ สมัภาษณ์ ของผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี 
และอาจารย์ผู้สอนบญัชีด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะและด้านมาตรฐานการบญัชี สรุปผลได้
ดงันี ้ 

   5.3.2.1. ผู้ท าบญัชี 1) ด้านความรู้ความสามารถโดยการฝึกอบรมสมัมนาตามมาตรฐาน
การบัญชีและท าให้ผู้ ท าบัญชีจัดท างานการเงินได้อย่างเป็นระบบสามารถส่งงบการเงินให้กับ
กรมสรรพากรและกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้อย่างถกูต้องและตรงตามความต้องการ
ของสภาวิชาชีพบญัชีงานและการเตรียมหาบคุคลากรท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 2) ด้านทกัษะ การ
จดัท าบญัชีด้วยความถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีมีการฝึกอบรมการปฏิบตัิงานด้วยจรรยาบรรณ
วิชาชีพและต้องปฏิบตังิานด้วยความเท่ียงธรรม คงไว้ซึ่งความเป็นกลางปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริตมีการพฒันาความรู้ให้ทนัสมยัโดยการเข้ารับการอบรมสมัมนา  ค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมและมีการ
ฝึกทกัษะอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความช านาญและลงบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วนมีการวางรากฐาน 
ระบบ และกลไกในการท างานด้านบญัชีอย่างรอบครอบและถกูต้อง 3) ด้านมาตรฐานการบญัชี มี
ความเข้าใจในแม่บทการบญัชีการน าเสนองบ การเงินมาตรฐานสินค้าคงเหลือเปิดเผยมูลคา่สินค้า
คงเหลือท่ีรับรู้คา่ใช้จา่ยในรอบระยะเวลาบญัชีการบญัชีภาษีเงินได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การท าบญัชี  
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   5.3.2.2 ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี 1) ด้านความรู้ความสามารถจากการเข้าฝึกอบรมใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท าบญัชีได้ถูกต้องอย่างมีความมั่นใจส าหรับในด้านกฎหมายบญัชี
เปรียบเหมือนกรอบการปฏิบตังิานของผู้ ท่ีท างานด้านบญัชีและมีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรและ
ข้อก าหนดของสรรพากรกฎหมายภาษีอากร เป็นกฎหมายท่ีหน่วยงานราชการใช้เพ่ือจดัเก็บภาษีเพ่ือ
น าเงินไปพฒันาประเทศมีการปรับปรุงบญัชีของธุรกิจให้ถกูต้องตามกฎหมายภาษีอากรโดยยึดหลกั
จากประมวลกฎหมาย 2) ด้านทกัษะมีประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ใน การท างานมีการพฒันาฝึกอบรมการปฏิบตังิานและต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยการท าบญัชี
ให้ถกูต้องตรงกบัความจริง 3) ด้านมาตรฐานการบญัชี มีความเข้าใจในแม่บทการบญัชี เน่ืองจาก
แม่บทการบญัชีคือ หลกัในการด าเนินการทางการบญัชี และมาตรฐานการเงิน สินค้าคงเหลือโดย
สามารถค านวณและวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือในวิธีตา่ง ๆได้  

   5.3.2.3 ธุรกิจการจดัท าบญัชี 1) ด้านความรู้ความสามารถ มาตรฐานการบญัชี การสอบ
บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการค้นหาข้อมลู และการเข้าร่วมอบรมสมัมนากบัสภา
วิชาชีพและภาคเอกชน ความรู้ในมาตรฐานการบญัชีมีผลตอ่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการท างาน และ
สามารถจดัท างบการเงินของบริษัทให้มีความเป็นกลาง และน่าเช่ือถือ และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
องค์กร การบนัทึกบญัชีเป็นไปตามท่ีมาตรฐานการบญัชีช่วยให้การท างานได้ถกูต้อง และมีความรู้
ด้านกฎหมายภาษีอากร 2) ด้านทกัษะ ประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน และได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมสมัมนาเก่ียวกับบญัชีตามหน่วยงานตา่ง  ๆ มีการ
พฒันาฝึกอบรมการปฏิบตังิานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพมีการพฒันาความรู้ให้ทนัสมยัอยู่เสมอเพ่ือให้
เกิดความนา่เช่ือถือและเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมตามกรอบวิชาชีพโดยการปฏิบตัิตามมาตรฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีให้ก้าวทันมาตรฐานสากล  3) ด้าน
มาตรฐานการบญัชี มีความเข้าใจในแม่บทการบญัชี ซึ่งเป็นแนวคิดหลกั พืน้ฐานในการจดัท าและ
น าเสนองบการเงิน ในรูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ มีความเข้าใจใน
มาตรฐานการบญัชีสินค้าคงเหลือมาตรฐานการบญัชีภาษีเงินได้มีความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชี
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  

   5.3.2.4 อาจารย์ผู้สอนบญัชี 1) ด้านความรู้ความสามารถ ได้รับความรู้ตามมาตรฐานการ
บญัชีจากการฝึกอบรมสมัมนาในมาตรฐานตา่ง ๆ อาทิ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
การใช้มาตรฐานการบัญชีมีผลต่อการเรียนการสอนและการให้ความรู้กับนักศึ กษาในการใช้
มาตรฐานการบญัชีมีผลท าให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้  2) ด้าน
ทกัษะมีประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ ท างานโดยน าหลกัการ
ของมาตรฐานการบญัชีมาใช้และพฒันาความรู้ท่ีมีหรือรู้มาแนะน าหรือมาท างานได้ถกูต้อง มากกว่า 
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10 ปี สามารถให้ค าแนะน าได้มีความช านาญในวิชาชีพบญัชีด้วยความสามารถและระมดัระวัง
รอบคอบโดยการศกึษามาตรฐานการบญัชีอยูต่ลอดเวลา 3) ด้านมาตรฐานการบญัชีมีความเข้าใจใน
มาตรฐานการบญัชี อาทิเช่น แม่บทการบญัชี ในการจดัท างบการเงินและการน าเสนองบการเงินให้
ค าแนะน าในมาตรฐานการบญัชีมีการปรับปรุงรูปแบบการน าเสนองบการเงินเป็น งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและให้มีการเปรียบเทียบในแตล่ะปีมีความเข้าใจในมาตรฐานการ
บญัชี 

5.3.3 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายตุัง้แต ่41 ปีขึน้ไปรองลงมาเป็น  31-35 ปี มีระดบั
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาเป็นต ่ากว่าปริญญาตรี  มีอาชีพ ผู้ มีหน้าท่ีจัดท าบัญชี 
รองลงมาเป็นผู้ท าบญัชี  ประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 5 ปี รองลงมาเป็น 5-10 ปี ได้รับข้อมลู
มาตรฐานการบญัชี 1-5 ครัง้ตอ่ปี  

5.3.4 การวิเคราะห์นักการบัญชีไทยมีความพร้อม การวิเคราะห์นกัการบญัชีไทยมีความ
พร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีของผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และ
อาจารย์ผู้สอนบญัชีด้านความรู้ความสามารถ ด้านทกัษะและด้านมาตรฐานการบญัชี สรุปผลได้ดงันี ้
1) นกัการบญัชีไทยมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีด้านความรู้ความสามารถโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่มีความรู้ตามมาตรฐานการบญัชีระดับมาก  
รองลงมาเป็น ความสามารถในการใช้มาตรฐานการบญัชีมีผลท าให้ท่านเป็นท่ียอมรับในหน่วยงาน
และความรู้เร่ืองการใช้มาตรฐานการบญัชีมีผลตอ่ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 2) นกัการบญัชี
ไทยมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีด้านทกัษะโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในเร่ืองการมี
ประสบการณ์ในการท างานด้านบญัชีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ระดบัมาก รองลงมาเป็น
มีการพฒันาฝึกอบรมการปฏิบตังิานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ ระดบัมากและมีการพฒันาความรู้ด้าน
วิชาชีพบญัชีให้ก้าวทนัมาตรฐานสากล 3) นกัการบญัชีไทยมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บญัชีด้านมาตรฐานการบญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ในเร่ืองมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  20 บญัชี
ส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รองลงมาเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  26 การบัญชีและการ
รายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  21 ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

5.3.5. ผลการเปรียบเทียบนักการบัญชีไทย ผลการเปรียบเทียบนกัการบญัชีไทยในการ
ใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
ทกัษะและด้านมาตรฐานการบญัชี จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัทางการศกึษา อาชีพ ประสบการณ์
ท างานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านบญัชีและข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชีบอ่ยแคไ่หนภายใน  1 ปี 
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ปรากฏผลดงันี ้ 1) จากการเปรียบเทียบเพศกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านความรู้ความสามารถ พบว่า แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิ.05  จ านวน  1 ประเดน็ คือ มีการปรับปรุงบญัชีของธุรกิจให้เหมาะสมและถกูต้องตามกฎหมาย
ภาษีอากร สรุปได้ว่า  เพศชาย  หรือเพศหญิง  มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ในเร่ืองมีการปรับปรุงบญัชีของธุรกิจให้เหมาะสมและถูกต้องตาม
กฎหมายภาษีอากรท่ีแตกตา่งกนั  2) จากการเปรียบเทียบเพศกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านมาตรฐานบญัชี พบว่า  แตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ  .05  จ านวน  5 ประเด็น  ประกอบด้วย มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 ท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 สญัญาเช่า   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 
รายได้   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์ของพนกังาน   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราและเปล่ียนเงินตรา สรุปได้ว่า  เพศชาย หรือเพศหญิง  มี
ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ด้านมาตรฐาน
บญัชี  ในเร่ืองมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
สญัญาเช่า   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 รายได้   มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์ของ
พนกังาน   มาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 21 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราและเปล่ียน
เงินตรา แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญั .05   3) จากการเปรียบเทียบอายุกับความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านมาตรฐานบญัชี พบว่า แตกตา่ง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  .05 จ านวน  1 ประเด็น  คือ มีความรู้ด้านกฎหมายการบญัชีและ
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชี สรุปได้ว่า  นกับญัชีไทยท่ีมีอาย ุตัง้แต ่41 ปี มีความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  ในเร่ือง มีความรู้ด้านกฎหมายการ
บญัชีและข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชี แตกตา่งกบั อาย2ุ0–25 ปี,26 – 30 ปี, 31–35 ปี,36 – 40 
ปี   4) ตวัแปรการศกึษา ไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  5) ตวัแปรอาชีพ ไม่แตกตา่ง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  6) ตวัแปรประสบการณ์  แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
.05   2 ประเด็น  ได้แก่ผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชีมากกว่า 10 ปี มีความพร้อม
ในการใช้มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน มากกว่าผู้ มีประสบการณ์
ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชี 5-10 ปีและผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชีมากกว่า 
10 ปี มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี  ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 
มากกว่าผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชี ต ่ากว่า  5 ปี    ผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ี
เก่ียวกบังานด้านบญัชี 5-10 ปี 
 



142 

 

5.4 อภปิรายผล  
     5.4.1. ผลจากการศึกษานักการบัญชีไทย ผลจากการศึกษานกัการบญัชีไทยกับ

ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนจากการ
สมัภาษณ์ สามารถอภิปรายผลได้ดงัตอ่ไปนี ้1) ด้านความรู้ความสามารถ ความรู้ตามมาตรฐานการ
บญัชีผู้ท าบญัชีมีการพฒันาโดยการฝึกอบรมสมัมนาตามมาตรฐานการบญัชีรวมถึงมาตรฐานการ
บญัชีตามกฎกระทรวงประกาศและกฎหมายบญัชีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร  2) ด้านทกัษะ มี
การพฒันาฝึกอบรมการปฏิบตัิงานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพและต้องปฏิบตัิงานด้วยความเท่ียงธรรม  
มีการฝึกทกัษะอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความช านาญ 3) ด้านมาตรฐานการบญัชี มีความเข้าใจใน
มาตรฐานการบญัชี อาทิเช่น แม่บทการบญัชี ในการจดัทางบการเงินและการนาเสนองบการเงินให้
คาแนะนาในมาตรฐานการบญัชีมีการปรับปรุงรูปแบบการนาเสนองบการเงินเป็น  งบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

    5.4.2. ผลจากการศึกษานักการบัญชีไทยกับความพร้อม ผลจากการศกึษานกัการ
บญัชีไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนจาก
การตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ดงัตอ่ไปนี  ้1) นกัการบญัชีไทยท่ีมีความพร้อมในการ
ใช้มาตรฐานการบญัชีด้านความรู้ความสามารถโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
ลดัดา  หิรัญยวา(2555: 47) ท่ีกล่าวว่าความรู้ความสามารถของนกับญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ได้แก่ด้านความรู้ความสารถ  ด้านทกัษะและด้านมาตรฐานการบญัชี 2) ด้านทกัษะนกัการบญัชีไทย
ท่ีมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีด้านความรู้ความสามารถโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
สอดคล้องกับนิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและศิลปะพร ศรีจัน่เพชร (2552 : 3 – 28 )   3) ด้านมาตรฐาน
การบญัชี อยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  ลดัดา  หิรัญยวา (2555: 52) ท่ีกล่าวว่า
ความรู้ความสามารถของนกับญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัมากได้แก่ด้านความรู้ความสารถ  ด้านทกัษะ
และด้านมาตรฐานการบญัชี 

    5.4.3. ผลการเปรียบเทียบนักการบัญชีไทย ผลการเปรียบเทียบนกัการบญัชีไทยใน
การใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
ทกัษะและด้านมาตรฐานการบญัชี จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัทางการศกึษา อาชีพ ประสบการณ์
ทางานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านบญัชี ปรากฏผลดงันี ้
1) เพศ กบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี พบวา่ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  
จ านวน  1 ประเด็น คือ มีการปรับปรุงบญัชีของธุรกิจให้เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายภาษี
อากร สรุปได้ว่า  เพศชาย  หรือเพศหญิง  มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตามกรอบ
มาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ในเร่ืองมีการปรับปรุงบญัชีของธุรกิจให้เหมาะสมและถูกต้องตาม
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กฎหมายภาษีอากรท่ีแตกตา่งกนั สอดคล้องกบัแนวคิดของ ลดัดา  หิรัญยวา (2555: 54) ท่ีกล่าวว่า
เพศชายหรือเพศหญิงมีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีเร่ืองความรู้ความสามารถของนัก
บญัชีท่ีแตกตา่งกัน  2) จากการเปรียบเทียบอายกุับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนด้านมาตรฐานบญัชี พบว่า แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ  .05 จ านวน  1 ประเด็น  คือ มีความรู้ด้านกฎหมายการบญัชีและข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ
บญัชี สรุปได้ว่า  นกับญัชีไทยท่ีมีอาย ุตัง้แต ่41 ปี มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี ตาม
กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  ในเร่ือง มีความรู้ด้านกฎหมายการบญัชีและข้อก าหนดของ
สภาวิชาชีพบญัชี แตกตา่งกบั อาย ุ20–25 ปี 26 – 30 ปี  31–35 ปี 36 – 40 ปี 3) ตวัแปรการศกึษา 
ไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาลกัษ์ ชตุิเดชานกุลู 
(2550 : 56) ศกึษาพบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของความ
พร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการจัดทาบัญชีเกณฑ์คงค้างระหว่างผู้ มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีระดับ
การศกึษาตา่งกนั พบวา่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการจดัทาบญัชีเกณฑ์คงค้างท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั
มีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการจดัทาบญัชีเกณฑ์คง
ค้างไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  4) ตวัแปรอาชีพ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัญญรัศม์ วศวรรณวฒัน์ และ นิพนัธ์ เห็นโชค
ชยัชนะ. (2554: บทคดัย่อ) มาตรฐานการบญัชีไทยตามทศันะของผู้ทาบญัชี ผู้สอบบญัชีและ
อาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบญัชี ผลการวิจยัพบว่าผู้สอนวิชาทางการบญัชีมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชีไทยในภาพรวมไม่แตกตา่งจากผู้ทาบญัชีและผู้สอบบญัชีอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  5) ตวัแปรประสบการณ์  แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05   2 ประเด็น  
ได้แก่ผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกับงานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี มีความพร้อมในการใช้
มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน มากกว่าผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ี
เก่ียวกบังานด้านบญัชี 5-10 ปีและผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชีมากกว่า 10 ปี มี
ความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน มากกว่าผู้ มี
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังานด้านบญัชี ต ่ากว่า  5 ปี   ผู้ มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวกบังาน
ด้านบญัชี 5-10 ปี ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาลกัษ์ ชตุิเดชานกุลู         (2550 : 58) ศกึษา
พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมของ
โรงพยาบาลชมุชนในการจดัทาบญัชีเกณฑ์คงค้างระหว่างผู้ มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีประสบการณ์ท างาน
ตา่งกนั 
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5.5 ข้อเสนอแนะ การศกึษาเร่ืองนกัการบญัชีไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการ
บญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน มีข้อเสนอแนะดงันี ้ 

    5.5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
1) นกัการบญัชีไทย ในจงัหวดัขอนแก่นควรให้ความส าคญักบัความรู้ความสามารถ 

ด้านทักษะและด้านมาตรฐานการบัญชี ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพตอ่การท างาน  

2) นกัการบญัชีไทย ควรตระหนกัและส่งเสริมให้นกับญัชีพฒันาความรู้อยู่เสมอ
เพ่ือให้ นกับญัชีเกิดความเข้าใจ เกิดทกัษะและความเชียวชาญในการปฏิบตัิงานซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลในการท างานและเป็นการสร้างความเช่ือมนัและการยอมรับของผู้ใช้ข้อมลูทางการเงิน  

3) นกัการบญัชีไทย ควรตระหนกัถึงประสิทธิผลในการท างานซึ่งถือเป็นสิ่งส าคญั
อย่าง ยิ่งในองค์กรผลงานจะดีและมีคณุภาพต้องขึน้กับตวัพนกังานและบุคลากรในองค์กร  ถ้า
บุคลากรเหล่านัน้มีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีดีจะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาเกิด
ความก้าวหน้าท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ  

5.5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป  
1) ควรมีการศกึษาความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีด้านอ่ืน ๆ  
2) การศกึษาในโอกาสตอ่ไปควรเพิ่มกลุ่มประชากรในด้านอ่ืนท่ีมีความสอดคล้อง

กบัการศกึษาเชน่กลุม่เจ้าหน้าท่ีส างานพฒันาธุรกิจและกลุม่เจ้าหน้าท่ีสรรพากร  
3) ระยะเวลาการศกึษาท่ีค่อนข้างจ ากดั และเป็นการศกึษาโดยใช้กลุ่มประชากร

เปา้หมายอาจจะท าให้ผลของการศกึษาท่ีออกมาอยูใ่นขอบเขตเฉพาะเร่ืองท่ีศกึษา  
4) ควรมีการศกึษาถึงความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชีของนกับญัชีในเขต

ภมูิภาคของประเทศ  


