บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
อาชี พนักบัญชี เป็ นอาชี พที่ได้รับความนิ ยมมาอย่างต่อเนื่ องและยาวนานในประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็ นอัตราการสอบเข้าศึ กษาต่อในระดับอุ ดมศึ กษา และการเปิ ดสอนหลักสู ตรบัญชี ที่
หลากหลายตั้ง แต่ ร ะดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) จนถึ ง ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ มี อ ยู่อ ย่า ง
กว้างขวางในปั จจุบนั แสดงถึ งความต้องการของตลาดแรงงานในปั จจุบนั โดยในปั จจุ บนั นี้ จานวน
ของนักบัญ ชี ในประเทศไทยมี ม ากถึ ง 49,237 คน ที่ เป็ นสมาชิ ก ของสภาวิชาชี พ บัญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยสามารถแยกออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิ กวิสามัญ สมาชิ กสมทบ
และสมาชิ ก กิ ตติ ม ศัก ดิ์ และมี ส านักงานสาขาครอบคลุ มทัว่ ประเทศ ทั้งหมด 10 สาขา ในปั จจุ บนั
เหลื ออยู่ 9 สาขา เพราะสาขาจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยาได้ปิ ดลงไปในปี 2553 (สภาวิชาชี พ บัญ ชี ,
2554)
พระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 ได้ใ ห้ ข ้อ ก าหนดเรื่ อ งการควบคุ ม การ
ประกอบวิชาชี พด้านการทาบัญชี ไว้ในมาตรา 45 ว่าผูท้ าบัญชี ที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชี พบัญชี
ต้องมี คุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาวิชาชี พบัญชี เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์เบื้องต้นในการ
รับรองความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี และยังมีประกาศกรมทะเบียนการค้า (กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้าในปั จจุบนั ) เรื่ อง กาหนดคุณสมบัติและเงื่ อนไขของการเป็ นผูท้ าบัญชี พ.ศ. 2543
ให้ผทู ้ าบัญชี ตอ้ งเข้ารับการอบรมความรู ้ เกี่ ยวกับวิชาชี พบัญชี อย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกรอบ 3 ปี จาก
สถาบันวิชาชี พบัญชี หรื อสถาบันการศึกษา หรื อหน่ วยงานที่อธิ บดี กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าให้ความ
เห็ นชอบ อย่างไรก็ตามเนื่ องจากสภาวิช าชี พบัญชี ในฐานะที่ เป็ นหน่ วยงานที่ คอยกากับดู แลทักษะ
ทางด้า นวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นประเทศไทย และเป็ นสมาชิ ก ของสหพัน ธ์ นั ก บัญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
(International Federation of Accountants - IFAC) ดังนั้นการกากับ ดู แลเรื่ องทักษะทางวิชาชี พ จึงถื อ
เป็ นภาระหน้าที่ของสภาวิชาชีพ โดยจะต้องให้ความสาคัญกับมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์กร
วิชาชี พบัญชี ระหว่างประเทศกาหนดขึ้น ซึ่ งถ้าหากไม่ปฏิ บตั ิตามแล้วอาจถูกใช้เป็ นข้ออ้างได้ว่า นัก

1

บัญชี ในประเทศไทยยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ณัฐชา วัฒนวิไล,2553)
เพื่อจะนานักบัญชีชาวต่างชาติเข้ามาทางานทางวิชาชีพในประเทศไทยจากการเปิ ดเสรี วชิ าชีพนักบัญชี
นอกจากนี้ ยัง มี ปั จ จัย ทางด้า นสภาพแวดล้อ มที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ง านตาม
วิช าชี พ ในปั จจุ บ นั ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี จึงต้องเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญด้าน
วิชาการ (Alan G. Downe, 2012) ที่ มีความรู้ และทัก ษะการสื่ อสารที่ ยอดเยี่ยม และอังกฤษ (ณัฐชา
วัฒ นวิไล, 2553) และจาเป็ นต้องสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลและรายงานที่ ตอ้ งการใน
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่อิงความรู ้ การศึกษาทางวิชาชี พบัญชีนอกเหนือจากการได้มาซึ่ งความรู้ทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชี พบัญชี ดา้ นต่าง ๆ แล้ว ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชียงั จาเป็ นต้องมีทกั ษะที่จะ
ทาให้ตนสามารถเป็ นได้ท้ งั ที่ปรึ กษาธุ รกิจ นักวิเคราะห์การเงิน ผูส้ ื่ อสารนักเจรจาต่อรอง และผูจ้ ดั การ
ในแต่ละสถานการณ์ที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันความซื่ อสัตย์ ความเที่ยงธรรม และความต้องการที่
จะยกย่ององค์กรที่ ตนท างานอยู่ ก็ เป็ นคุ ณสมบัติที่ส าคัญของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี ส่ วนค่านิ ยม
จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชี พก็เป็ นส่ วนส่ งเสริ มในการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่ประสบ
ความสาเร็ จ และจากการศึ กษาของโอบพร คงประเสริ ฐ (2547) ที่พบว่าทักษะทางวิชาชี พเป็ นปั จจัย
สาคัญต่อศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้วยเหตุน้ ี แสดงว่าทักษะทางวิชาชี พเป็ นปั จจัยสาคัญต่อศักยภาพ
ในการปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นอย่างยิ่ง อันจะส่ งผลให้รายงานทางการเงิ นมี คุ ณภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริ หารของกิ จการ ตลอดจนผูว้ ่าจ้าง และสาธารณชน ความรู้และทักษะทางวิชาชี พ จึงจาเป็ นต้อง
ได้รับการเน้นให้มีความสาคัญมากขึ้ น เพื่อให้มีการปรับตัวต่อความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น เมื่อโลก
เคลื่ อนไปสู่ ระบบเศรษฐกิ จแบบตลาดโลก รวมทั้งการลงทุ นและการดาเนิ นกิ จการข้ามพรมแดน
รวมถึงการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ประสัณห์ เชื้อพานิช, 2556)
ผูป้ ระกอบวิชาชี พทางบัญชี เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจากสาขาบัญชี บณ
ั ฑิ ต และใน
ปั จจุบนั นั้นงานในวิชาชี พบัญชี สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556) ได้แก่ (1)
งำนบัญชี ของธุ รกิจ (Private Accounting) คือ นักบัญชี ที่รับทาให้แก่องค์การธุ รกิ จเอกชนทัว่ ไปซึ่ ง
ตาแหน่งของนักบัญชี เหล่านี้ ได้แก่ ผูอ้ านวยการบัญชี สมุห์บญั ชี พนักงานบัญชี เป็ นต้น (2) งำนบัญชี
สำธำรณะ (Public Accounting) คื อ นัก บัญ ชี ที่ เป็ นอิ ส ระ ไม่ เป็ นลู ก จ้างใคร ดาเนิ นการให้ บ ริ ก าร
ทางด้านการบัญ ชี ให้แก่ ลูก ค้า เช่ น การสอบบัญ ชี บริ ก ารด้านภาษี การจัดท าบัญ ชี และบริ ก ารให้
คาปรึ กษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชี เป็ นต้น โดยผูท้ ี่จะทาการสอบบัญชีได้น้ นั จะต้องได้รับอนุญาตให้เป็ น
ผู้ ส อบ บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต (CPA: Certified Public Accountant) แล ะ (3) งำน บั ญ ชี ของรั ฐบ ำล
(Governmental Accounting) คื อ นัก บัญ ชี รับ ท าให้ ก ับ หน่ วยงานรั ฐ บาลโดยนัก บัญ ชี มี ฐ านะเป็ น
ข้าราชการประจา เป็ นต้น
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จากอาชี พทางวิชาชี พทางบัญชี ขา้ งต้นถึงแม้วา่ ทั้งสามอาชี พจะต้องมีพ้ืนฐานทางการ
บัญชี มาเหมื อนกัน แต่อาชี พผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตนั้นจะต้องมี การสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุ ญาตให้
เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต จากสภาวิชาชี พบัญชี เสี ยก่อน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เป็ นหนึ่งในอาชีพที่
น่าสนใจสาหรับผูท้ ี่ศึกษาทางด้านบัญชี เพราะนอกจากจะเป็ นอาชี พที่ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสู ง
แล้ว การทางานด้านสอบบัญชี ทาให้มีโอกาสได้มองเห็นภาพรวมของธุ รกิจมากกว่าสาขาวิชาชี พอื่น
ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยูเ่ สมอมากกว่าอาชี พอื่นๆ
ทางสายงานด้านบัญชี เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงจึงทาให้กลุ่มผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตจะต้องติดตามและปรับปรุ งความรู ้ของตนให้ทนั สมัยอยู่เสมอ (จักษ์ ปรี ชาว่องไวกุล, 2554)
นอกจากนี้ขอ้ ดีสาหรับหน่วยงานที่มีผสู ้ อบบัญชี คือ ความน่าเชื่ อถือของบริ ษทั ในการรับทาบัญชี และ
การตรวจบัญ ชี (สุ ก ัญ ญา เพ็ญ สละพันธุ์ ,2557) โดยเมื่ อหน่ วยงาน/บริ ษ ทั มี จานวนผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุ ญาตมากเท่าใด บริ ษทั ก็สามารถรับงานได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแต่ลคะคน
สามารถเซ็นรับรองบัญชี ได้ถึง 100 กิจการ ดังนั้นถ้ายิ่งมีผสู้ อบบัญชี มากก็ยงิ่ เป็ นผลดีต่อตัวบริ ษทั เอง
(อรุ ณี ธี ระสุ นทร,2557) ด้วยเหตุขา้ งต้นเหล่ านี้ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต จึงควรมีทกั ษะทางวิชาชี พที่
แตกต่างออกไปจากกลุ่มนักบัญชี ทวั่ ไป และสาหรับหน่ วยงานก็ควรส่ งเสริ มให้นักบัญชี ของตนเอง
พัฒนาทักษะเพื่อให้กลายไปเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ต่อไป
อย่างไรก็ตามการจะก้าวเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตได้น้ นั ต้องผ่านเงื่อนไขการฝึ กหัด
งานและการทดสอบตามข้อกาหนดของสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งการทดสอบแบ่งเป็ น 7 วิชา คือ วิชาการ
บัญ ชี 1 วิช าการบัญ ชี 2 วิช าการสอบบัญ ชี 1 วิช าการสอบบัญ ชี 2วิช ากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 และวิชาการ
สอบบัญชี ที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โดยตามข้อกาหนดของสภาวิชาชี พบัญชี อนุ ญาตให้เก็บผล
การทดสอบแต่ละวิชาได้ภายในระยะเวลา 4 ปี ซึ่ งหมายความว่าหากไม่สามารถสอบผ่านได้ท้ งั เจ็ด
วิช าภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ กาหนดวิช าที่ สอบผ่านแล้วก็ตอ้ งกลับมาสอบใหม่ (รวิชุดาบรรจงมณี ,
2554)
ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตมี หน้าที่ เช่ นเดี ยวกับ นักบัญชี ท วั่ ไป เช่ น การจดบันทึ กการ
จัดทาบัญชี มีสิทธิ ลงลายมือชื่ อรับรองการสอบบัญชี ในฐานะผูส้ อบบัญชี ของธุ รกิจที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มี ก ารสอบบัญ ชี ห รื อ ให้ มี ผูส้ อบบัญ ชี และมี สิ ท ธิ ล งลายมื อชื่ อ รั บ รองเอกสาร ผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุ ญาตมีหน้าที่ดงั นี้ ตอ้ งรักษามรรยาทตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวงถ้าฝ่ าฝื นอาจถูกสั่งพักหรื อ เพิก
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ถอนใบอนุ ญาต และในกรณี ที่มีการย้ายสานักงานหรื อมีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงทางทะเบียนต้องแจ้ง
ต่อ นายทะเบียนภายในกาหนด 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งอาชี พผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต มีความแตกต่างกับ ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร และนัก
บัญชี ทวั่ ไปในหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มากขึ้น โดยข้อดี สาหรับตัวของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตนั้นมี
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี น้ นั มีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสู ง และสามารถลงลายมือชื่ อได้สูงสุ ด 100
กิจการ ต่อคน
จังหวัดเชี ยงใหม่ มี การลงทุ นจากนักลงทุ นต่างชาติ เข้ามาเปิ ดดาเนิ นกิ จการในเขต
พื้ น ที่ จงั หวัดเชี ย งใหม่ ประกอบด้วยนัก ลงทุ น ทั้งจากยุโรป และจากเอเชี ย ในอุ ตสาหกรรมหลาย
ประเภท นอกจากนี้ จงั หวัดเชี ยงใหม่ยงั เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทุกด้านของภาคเหนื อตอนบน ซึ่ ง
ภาคเหนื อมีการลงทุนเป็ นอันดับสามของประเทศ โดยสัดส่ วนของจังหวัดเชี ยงใหม่คิดเป็ นประมาณ 1
ใน 3 ภาคเหนื อ (วารสารการเงิ น การธนาคาร, 2551) ประกอบกับ มี นโยบายของทางภาครั ฐที่ จะ
ส่ งเสริ มและผลักดันให้จงั หวัดเชี ยงใหม่เป็ น MICE CITY เพื่อรองรับโครงการศูนย์ประชุมและแสดง
สิ นค้านานาชาติ รวมทั้งการจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจเซี ยน (AEC) ในปี 2558 นั้นซึ่ งจะส่ งผลให้เกิด
การโยกย้ายของกลุ่มแรงงานมีฝีมือ 7 กลุ่ม เช่น นักบัญชี แพทย์ ฯลฯ ดังนั้น นักบัญชี และผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต จึงควรมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตน ให้ครบถ้วนในทุกทักษะ เพื่อให้
เป็ นที่ตอ้ งการของผูป้ ระกอบการ
ด้ว ยเหตุ ดัง กล่ า ว ผู้ศึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การเปรี ย บเที ย บทัก ษะในการ
ปฏิ บตั ิงานตามวิชาชี พของผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตและนักบัญชี ในเขตพื้นที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ ว่าเป็ นไป
ตามแนวทางที่กาหนดและเหมาะสมต่อธุ รกิจที่ปฏิบตั ิงานอยูห่ รื อไม่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับตัวนัก
บัญชีที่จะใช้พฒั นาตนเองต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและนักบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ยบทัก ษะทางวิช าชี พ ของผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตและนัก บัญ ชี ในจังหวัด
เชียงใหม่
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2. เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาทักษะทางวิชาชี พของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตและนักบัญชี เช่น ผูบ้ ริ หารองค์กรต่างๆ
1.4 นิยำมศัพท์
ทักษะทำงวิชำชี พ หมายถึง ความสามารถประเภทต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการนาความรู ้
ทางวิชาชีพ ค่านิ ยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ,
2550ข) ซึ่ งทักษะทางวิชาชี พของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ประกอบด้วย ทักษะทางปั ญญา ทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
และการสื่ อสาร และทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการทางธุ รกิจ
นั ก บั ญ ชี หมายถึ ง ผู ้ที่ ท าหน้ า ที่ ด้ า นบัญ ชี ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาในสาขาบัญชีบณั ฑิตเท่านั้น
ผู้ สอบบั ญ ชี อนุ ญ ำต ห มายถึ ง ผู้ ที่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ส อบ บั ญ ชี ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และใบอนุ ญาตนั้นยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก ไม่ถูกเพิกถอน ซึ่ ง
ผูท้ ี่จะขึ้นทะเบียนต้องมีพ้ืนความรู ้และลักษณะครบถ้วน ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และทางานอยูใ่ น
พื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
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