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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

  อาชีพนกับญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความนิยมมาอยา่งต่อเน่ืองและยาวนานในประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นอตัราการสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา และการเปิดสอนหลกัสูตรบญัชีท่ี
หลากหลายตั้ งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีอยู่อย่าง
กวา้งขวางในปัจจุบนั แสดงถึงความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั โดยในปัจจุบนัน้ีจ  านวน
ของนักบัญชีในประเทศไทยมีมากถึง 49,237 คน ท่ีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ์ โดยสามารถแยกออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ สมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั สมาชิกสมทบ 
และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ และมีส านักงานสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ ทั้งหมด 10 สาขา ในปัจจุบนั
เหลืออยู่ 9 สาขา เพราะสาขาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาได้ปิดลงไปในปี 2553 (สภาวิชาชีพบัญชี, 
2554) 

    พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ .ศ. 2547 ได้ให้ข้อก าหนดเร่ืองการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพดา้นการท าบญัชี ไวใ้นมาตรา 45 ว่าผูท้  าบญัชีท่ีจะข้ึนทะเบียนกบัสภาวิชาชีพบญัชี
ตอ้งมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการ
รับรองความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพบญัชี  และยงัมีประกาศกรมทะเบียนการคา้ (กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ในปัจจุบนั) เร่ือง ก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบญัชี พ.ศ. 2543 
ให้ผูท้  าบญัชีตอ้งเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีอยา่งน้อยหน่ึงคร้ังในทุกรอบ 3 ปี จาก
สถาบนัวิชาชีพบญัชีหรือสถาบนัการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ให้ความ
เห็นชอบ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสภาวิชาชีพบญัชีในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีคอยก ากบัดูแลทกัษะ
ทางด้านวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย  และเป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Federation of Accountants - IFAC) ดงันั้นการก ากบัดูแลเร่ืองทกัษะทางวิชาชีพจึงถือ
เป็นภาระหนา้ท่ีของสภาวิชาชีพ โดยจะตอ้งให้ความส าคญักบัมาตรฐาน และกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีองคก์ร
วิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศก าหนดข้ึน ซ่ึงถา้หากไม่ปฏิบติัตามแลว้อาจถูกใช้เป็นขอ้อา้งไดว้่า นัก
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บญัชีในประเทศไทยยงัไม่มีคุณสมบติัเพียงพอตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ (ณัฐชา วฒันวิไล,2553) 
เพื่อจะน านกับญัชีชาวต่างชาติเขา้มาท างานทางวชิาชีพในประเทศไทยจากการเปิดเสรีวชิาชีพนกับญัชี  

  นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพในปัจจุบนัท่ีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจึงตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้าน
วิชาการ (Alan G. Downe, 2012)  ท่ีมีความรู้และทกัษะการส่ือสารท่ียอดเยี่ยม และองักฤษ (ณัฐชา 
วฒันวิไล, 2553) และจ าเป็นต้องสามารถตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลและรายงานท่ีตอ้งการใน
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีอิงความรู้ การศึกษาทางวชิาชีพบญัชีนอกเหนือจากการไดม้าซ่ึงความรู้ทาง
วชิาการและทกัษะทางวิชาชีพบญัชีดา้นต่าง ๆ แลว้ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชียงัจ าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีจะ
ท าใหต้นสามารถเป็นไดท้ั้งท่ีปรึกษาธุรกิจ นกัวเิคราะห์การเงิน ผูส่ื้อสารนกัเจรจาต่อรอง และผูจ้ดัการ
ในแต่ละสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัความซ่ือสัตย ์ความเท่ียงธรรม และความตอ้งการท่ี
จะยกย่ององค์กรท่ีตนท างานอยู่ ก็เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ส่วนค่านิยม 
จรรยาบรรณ และทศันคติทางวิชาชีพก็เป็นส่วนส่งเสริมในการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีประสบ
ความส าเร็จ และจากการศึกษาของโอบพร คงประเสริฐ (2547) ท่ีพบว่าทกัษะทางวิชาชีพเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อศกัยภาพในการปฏิบติังาน ดว้ยเหตุน้ีแสดงวา่ทกัษะทางวิชาชีพเป็นปัจจยัส าคญัต่อศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานเป็นอย่างยิ่ง อนัจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารของกิจการ ตลอดจนผูว้่าจา้ง และสาธารณชน ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพจึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการเน้นให้มีความส าคญัมากข้ึน เพื่อให้มีการปรับตวัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เม่ือโลก
เคล่ือนไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดโลก รวมทั้งการลงทุนและการด าเนินกิจการข้ามพรมแดน 
รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ประสัณห์ เช้ือพานิช, 2556) 
   ผูป้ระกอบวิชาชีพทางบญัชี เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาบญัชีบณัฑิต และใน
ปัจจุบนันั้นงานในวิชาชีพบญัชีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2556) ไดแ้ก่ (1) 
งำนบัญชีของธุรกิจ (Private Accounting) คือ นักบญัชีท่ีรับท าให้แก่องค์การธุรกิจเอกชนทัว่ไปซ่ึง
ต าแหน่งของนกับญัชีเหล่าน้ีไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการบญัชี สมุห์บญัชี พนกังานบญัชี เป็นตน้ (2) งำนบัญชี
สำธำรณะ (Public Accounting) คือ นักบัญชีท่ีเป็นอิสระ ไม่เป็นลูกจา้งใคร ด าเนินการให้บริการ
ทางด้านการบัญชีให้แก่ลูกค้า เช่น การสอบบัญชี บริการด้านภาษี การจดัท าบัญชี และบริการให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบังานดา้นบญัชี เป็นตน้ โดยผูท่ี้จะท าการสอบบญัชีไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็น
ผู ้ส อบบัญ ชี รับอนุญ าต  (CPA: Certified Public Accountant) และ  (3) งำนบัญ ชีของรัฐบ ำล 
(Governmental Accounting) คือ นักบัญชีรับท าให้กับหน่วยงานรัฐบาลโดยนักบัญชีมีฐานะเป็น
ขา้ราชการประจ า เป็นตน้  
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   จากอาชีพทางวิชาชีพทางบญัชีขา้งตน้ถึงแมว้า่ทั้งสามอาชีพจะตอ้งมีพื้นฐานทางการ
บญัชีมาเหมือนกนั แต่อาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้นจะตอ้งมีการสอบเพื่อให้ไดรั้บใบอนุญาตให้
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากสภาวชิาชีพบญัชีเสียก่อน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นหน่ึงในอาชีพท่ี
น่าสนใจส าหรับผูท่ี้ศึกษาทางดา้นบญัชี เพราะนอกจากจะเป็นอาชีพท่ีไดรั้บผลตอบแทนค่อนขา้งสูง
แลว้ การท างานดา้นสอบบญัชี ท าให้มีโอกาสไดม้องเห็นภาพรวมของธุรกิจมากกวา่สาขาวิชาชีพอ่ืน 
ส่งผลให้เกิดการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอยูเ่สมอมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ 
ทางสายงานดา้นบญัชี เน่ืองจากมาตรฐานการสอบบญัชีมีการเปล่ียนแปลงจึงท าใหก้ลุ่มผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจะตอ้งติดตามและปรับปรุงความรู้ของตนให้ทนัสมยัอยู่เสมอ (จกัษ์ ปรีชาว่องไวกุล, 2554) 
นอกจากน้ีขอ้ดีส าหรับหน่วยงานท่ีมีผูส้อบบญัชี คือ ความน่าเช่ือถือของบริษทัในการรับท าบญัชี และ
การตรวจบัญชี (สุกัญญา เพ็ญสละพนัธ์ุ,2557) โดยเม่ือหน่วยงาน/บริษทัมีจ านวนผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมากเท่าใด บริษทัก็สามารถรับงานไดม้ากข้ึนเท่านั้น เพราะผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแต่ลคะคน
สามารถเซ็นรับรองบญัชีไดถึ้ง 100 กิจการ ดงันั้นถา้ยิ่งมีผูส้อบบญัชีมากก็ยิง่เป็นผลดีต่อตวับริษทัเอง 
(อรุณี ธีระสุนทร,2557) ด้วยเหตุขา้งตน้เหล่าน้ี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จึงควรมีทกัษะทางวิชาชีพท่ี
แตกต่างออกไปจากกลุ่มนกับญัชีทัว่ไป และส าหรับหน่วยงานก็ควรส่งเสริมให้นักบญัชีของตนเอง
พฒันาทกัษะเพื่อใหก้ลายไปเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ต่อไป 

    อยา่งไรก็ตามการจะกา้วเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดน้ั้นตอ้งผา่นเง่ือนไขการฝึกหดั
งานและการทดสอบตามขอ้ก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงการทดสอบแบ่งเป็น 7 วิชา คือ วิชาการ
บญัชี 1 วิชาการบญัชี 2 วิชาการสอบบญัชี 1 วิชาการสอบบัญชี 2วิชากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชี 1 วชิากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 2 และวชิาการ
สอบบญัชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โดยตามขอ้ก าหนดของสภาวิชาชีพบญัชีอนุญาตให้เก็บผล
การทดสอบแต่ละวิชาไดภ้ายในระยะเวลา  4 ปี ซ่ึงหมายความว่าหากไม่สามารถสอบผ่านไดท้ั้งเจ็ด
วิชาภายในระยะเวลา 4 ปีท่ีก าหนดวิชาท่ีสอบผ่านแล้วก็ตอ้งกลับมาสอบใหม่ (รวิชุด าบรรจงมณี, 
2554) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีหน้าท่ีเช่นเดียวกบันักบญัชีทัว่ไป เช่น การจดบนัทึกการ

จดัท าบญัชี มีสิทธิลงลายมือช่ือรับรองการสอบบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีของธุรกิจท่ีกฎหมายบญัญติั

ให้มีการสอบบัญชีหรือให้มีผูส้อบบัญชี และมีสิทธิลงลายมือช่ือรับรองเอกสาร ผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตมีหนา้ท่ีดงัน้ีตอ้งรักษามรรยาทตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงถา้ฝ่าฝืนอาจถูกสั่งพกัหรือ เพิก
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ถอนใบอนุญาต และในกรณีท่ีมีการยา้ยส านกังานหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงทางทะเบียนตอ้งแจง้

ต่อ นายทะเบียนภายในก าหนด 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

   ซ่ึงอาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความแตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีภาษีอากร และนัก
บญัชีทัว่ไปในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมากข้ึน โดยขอ้ดีส าหรับตวัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้นมี
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีนั้นมีค่าตอบแทนท่ีค่อนขา้งสูง และสามารถลงลายมือช่ือไดสู้งสุด 100 
กิจการ ต่อคน 

    จงัหวดัเชียงใหม่ มีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเขา้มาเปิดด าเนินกิจการในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วยนักลงทุนทั้งจากยุโรป และจากเอเชีย ในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงใหม่ยงัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจทุกดา้นของภาคเหนือตอนบน  ซ่ึง
ภาคเหนือมีการลงทุนเป็นอนัดบัสามของประเทศ โดยสัดส่วนของจงัหวดัเชียงใหม่คิดเป็นประมาณ 1 
ใน 3  ภาคเหนือ (วารสารการเงินการธนาคาร , 2551) ประกอบกับมีนโยบายของทางภาครัฐท่ีจะ
ส่งเสริมและผลกัดนัให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็น MICE CITY เพื่อรองรับโครงการศูนยป์ระชุมและแสดง
สินคา้นานาชาติ รวมทั้งการจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจเซียน (AEC) ในปี 2558 นั้นซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
การโยกยา้ยของกลุ่มแรงงานมีฝีมือ 7 กลุ่ม เช่น นกับญัชี แพทย ์ฯลฯ ดงันั้น นกับญัชีและผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต จึงควรมีการปรับตวัและพฒันาทกัษะทางวิชาชีพของตน ให้ครบถว้นในทุกทกัษะ เพื่อให้
เป็นท่ีตอ้งการของผูป้ระกอบการ  
 

   ด้วยเหตุดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการเปรียบเทียบทักษะในการ
ปฏิบติังานตามวิชาชีพของผูส้อบบญัชีอนุญาตและนักบญัชีในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ว่าเป็นไป
ตามแนวทางท่ีก าหนดและเหมาะสมต่อธุรกิจท่ีปฏิบติังานอยูห่รือไม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับตวันกั
บญัชีท่ีจะใชพ้ฒันาตนเองต่อไปในอนาคต 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อเปรียบเทียบทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและนกับญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและนักบัญชีในจงัหวดั
เชียงใหม ่
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 2. เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตและนกับญัชี เช่น ผูบ้ริหารองคก์รต่างๆ 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

    ทักษะทำงวิชำชีพ หมายถึง ความสามารถประเภทต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการน าความรู้
ทางวิชาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติทางวชิาชีพไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางวชิาชีพ (คณะกรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี, 
2550ข) ซ่ึงทกัษะทางวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีประกอบดว้ย  ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
และการส่ือสาร และทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 

  นักบัญชี หมายถึง ผู ้ท่ีท  าหน้าท่ีด้านบัญชี ในพื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีส าเร็จ
การศึกษาในสาขาบญัชีบณัฑิตเท่านั้น 

   ผู้ สอบบัญ ชีอ นุญ ำต  หมาย ถึ ง ผู ้ ท่ี ได้ รับ ใบอนุญ าต เป็นผู ้ส อบบัญ ชีตาม
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และใบอนุญาตนั้นยงัไม่ขาดอาย ุไม่ถูกพกั ไม่ถูกเพิกถอน ซ่ึง
ผูท่ี้จะข้ึนทะเบียนตอ้งมีพื้นความรู้และลกัษณะครบถว้น ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และท างานอยูใ่น
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 


