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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  จากการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทาง

วชิาชีพส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพทางบญัชี มีดงัน้ี 
 
2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชีพส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี (คณะกรรมการ

วชิาชีพบญัชีดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี, 2550ก) 
  ในฐานะท่ีสภาวิชาชีพบญัชี เป็นหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาวิชาชีพบัญชี และยงัเป็นสมาชิกของสหพนัธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International 
Federation of Accountants – IFAC) จึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร ซ่ึงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการศึกษาของสหพนัธ์นกับญัชีระหวา่งประเทศ 
(IFAC Education Committee) ได้อนุมัติ “มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญ ชี” (International Education Standards for Professional Accountants - IESs) จ  านวน  7 
ฉบบั ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในคร้ังน้ี ได้กล่าวถึงในฉบบัท่ี 3 เร่ือง “ทักษะทางวิชาชีพ” 
(Professional Skills) โดยจุดมุ่งหมายของมาตรฐานฉบบัน้ีคือ การท าให้มัน่ใจไดว้่าบุคคลท่ีจะเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีเป็นสมาชิกของสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศตอ้งมีส่วนผสมของทกัษะ
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมในการท าหน้าท่ีฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ตรวจสอบทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีวา่มีเพียงพอตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

  ทกัษะเป็นส่วนหน่ึงของขีดความสามารถท่ีต้องมีในผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อ
แสดงถึงสมรรถนะของตน ขีดความสามารถเหล่าน้ีประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะ ค่านิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณและทศันคติ ขีดความสามารถเหล่าน้ีเป็นเร่ืองบ่งช้ีถึงศกัยภาพท่ีสามารถน าไปใช้ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัได ้ส่ิงส าคญัคือท าให้แน่ใจไดว้า่โปรแกรมการศึกษาทางวชิาชีพบญัชีได้
รวมการพฒันาของความรู้ ทกัษะ ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และทศันคติ ไวแ้ล้ว ทกัษะทาง
วชิาชีพส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีประกอบไปดว้ยทกัษะทั้ง 5 ประเภท คือ 

  1) ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) บุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้ง
บรรลุระดบัสูงท่ีสุดของทกัษะเหล่าน้ี ณ ช่วงเวลาท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ทกัษะทาง
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ปัญญาช่วยให้นกับญัชีแกปั้ญหา ตดัสินใจและใชดุ้ลยพินิจท่ีดีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนขององคก์ร
ได ้ทกัษะเหล่าน้ีมกัไดม้าจากการศึกษาทัว่ไปในภาพกวา้ง ทกัษะทางปัญญาท่ีจ าเป็นประกอบไปดว้ย
ทุกเร่ือง ดงัน้ี 

(ก) มีความสามารถท่ีจะก าหนด ไดม้า จดั และเขา้ใจ สารสนเทศจากคน 
ส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ข) มีขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วจิยั คิดเชิงเหตุผลและวเิคราะห์ และ 
(ค) มีความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 

  2) ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน (Technical and Functional Skills) 
ประกอบดว้ยทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ซ่ึงรวมถึง 

(ก) มีความช านาญทางตัวเลข  (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) และความ
ช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ข ) การวิ เคราะห์แบบจ าลองการตัดสินใจและความเส่ียง  (Decision 
Modelingand Risk Analysis) 
(ค) การประเมินค่า 
(ง) การรายงาน และ 
(จ) ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

  3) ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทศันคติและ
พฤติกรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี  การพัฒนาทักษะเหล่าน้ีจะช่วยการเรียนรู้และการปรับ
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ซ่ึงรวมถึง 

(ก) ความสามารถในการจดัการตนเอง 
(ข) มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(ค) ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล าดบัทรัพยากรท่ีมีจ ากดั และจดัแจง
งานใหเ้สร็จตามก าหนดเวลา 
(ง) ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
(จ) พิจารณาปรับใชค้่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทศันคติ ให้เขา้กบั
การตดัสินใจ 
(ฉ) ความระมดัระวงัสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

  4) ทักษะทางป ฏิสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  (Interpersonal and 
Communication Skills) ซ่ึงช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาบญัชีสามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืนในองคก์ร
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ไดดี้ รับและส่งผลสารสนเทศได ้การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของ
ทกัษะทางปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารประกอบดว้ย 

(ก) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการปรึกษาหารือกนัเพื่อแก้ปัญหา
ความขดัแยง้ 
(ข) สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
(ค) มีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลท่ีต่างวฒันธรรมและความคิดเห็นต่างกันได ้
เจรจาต่อรองหนทางแกปั้ญหาและก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในสถานการณ์
ทางวชิาชีพ 
(ง) การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(จ) สามารถน าเสนอ อภิปราย รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและการพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
(ฉ) ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรม
และภาษาท่ีแตกต่าง 

  5) ทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการทางธุรกิจ (Organizational and Business 
Management Skills) มีความส าคญัเพิ่มข้ึนต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีซ่ึงจะมีการเรียกร้องให้เป็นผู ้
แสดงบทบาทในเชิงรุกในการจดัการองคก์รในแต่ละวนั ในขณะท่ีก่อนหนา้น้ีบทบาทของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีอาจถูกจ ากดัอยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ แต่ใน
ปัจจุบนัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดเ้ขา้ไปมีบทบาทกบัหลายหน่วยงานมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมี
ความรู้ดา้นธุรกิจมากข้ึนและตระหนกัในเร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบดา้น ทกัษะการบริหาร
องคก์รและการจดัการธุรกิจ รวมถึง 

(ก) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การบริหารโครงการ การจดัการบุคลากรและ 
ทรัพยากร และการตดัสินใจ 
(ข) ความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหนา้ท่ีงาน ท่ีจะจูงใจและพฒันาบุคลากร 
(ค) การมีภาวะผูน้ า 
(ง) การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูมี้วชิาชีพ 

  ทั้งน้ี ทกัษะท่ีหลากหลายสามารถจดัประเภทและอธิบายไดห้ลายลกัษณะ ไม่ไดจ้  ากดั
อยูเ่ฉพาะท่ีไดแ้บ่งไวต้ามประเภทดงักล่าวขา้งตน้ ทกัษะท่ีเหมาะสมช่วยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีให้ใช้
ความรู้จากการศึกษาทัว่ไปไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ การพฒันาทกัษะเหล่าน้ีไม่อาจส าเร็จไดด้ว้ย
โปรแกรมใด ๆ เพียงโปรแกรมเดียว แต่จะส าเร็จไดโ้ดยรวมทั้งจากโปรแกรมทางการศึกษาทางวชิาชีพ
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บญัชีควบคู่ไปกบัประสบการณ์การท างานจริงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนใหญ่แล้วทกัษะทาง
วิชาชีพจะได้ผลสูงสุดเม่ือใช้อย่างมีจรรยาบรรณ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีไดเ้ปรียบกวา่คนอ่ืนในโลกการท างานและเป็นประโยชน์ตลอดเวลาท่ีประกอบวิชาชีพ  ไม่ใช่ว่า
การพฒันาทกัษะทั้งหมดจะเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาของการเตรียมตวัเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ บางทกัษะอาจ
เนน้ในการพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

2.2 การพฒันาทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ืองเกีย่วกบัโปรแกรมเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวติ และการ
พฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง (สภาวชิาชีพบญัชี, 2550) 

  คณะกรรมการการศึกษาของสหพนัธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC Education 
Committee) ได้อนุมัติ  “มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 
(International Education Standards for Professional Accountants - IESs) ในฉบับ ท่ี  7  เร่ือง  “การ
พฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกบัโปรแกรมเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพฒันาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี และเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงโอกาสและทรัพยากรในการพฒันา
ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัสมาชิก 

  การพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองท่ีบังคบัส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี โดย
องค์กรสมาชิกควรให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีได้รับการพฒันาและด ารงสมรรถนะท่ี เก่ียวขอ้งและ
เหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตน ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีแต่ละคนต้อง
รับผิดชอบพฒันาและรักษาสมรรถนะของตน โดยการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองนั้นสามารถปรับ
ใชไ้ดก้บัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทุกคน เน่ืองจาก 

1. ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทุกคนมีภาระหนา้ท่ีทางจรรยาบรรณท่ีจะตอ้งมีความเอา

ใจใส่เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ และจ าเป็นตอ้งแสดงความสามารในการสนองความรับผดิชอบดว้ย

วธีิการท่ีเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีมีบทบาทส าคญัในการมีส่วนร่วมในการรายงานทาง

การเงิน ความรับผดิชอบต่อสังคม และการด ารงไวซ่ึ้งความเช่ือมัน่ของสังคมต่อวชิาชีพ 

3. สาธารณชนมีแนวโนม้ท่ีจะพึ่งพาการด ารงอยูข่องวชิาชีพบญัชี นอกจากน้ี ผู ้

ประกอบวชิาชีพตอ้งยดึถือไวซ่ึ้งต าแหน่งทางวชิาชีพของตน 
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4. ทุกส่วนงานของการท างานนั้นไดรั้บผลจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว ความจ าเป็นในการปรับแผนกลยทุธ์หรือแผนธุรกิจมีผลท าใหอ้งคก์รตอ้งพึ่งพาสมรรถระทาง

วชิาชีพของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

วธีิการพฒันาทางวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 
  การพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง คือ เพื่อช่วยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในการพฒันา

สมรรถนะทางวชิาชีพในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยวธีิการ ดงัน้ี 
1. การเขา้ร่วมหลกัสูตร การประชุม สัมมนาต่างๆ 
2. แบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือการฝึกฝนระหวา่งการท างานท่ีเป็นระบบ โดยใช้

ซอฟแวร์ ระบบ วธีิการ หรือเทคนิคใหม่ เพื่อการน าไปปฏิบติังานทางวชิาชีพ 
3. การเขียนบทความทางวชิาการหรือวชิาชีพท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์
4. การมีส่วนร่วมและปฏิบติังานในคณะกรรมการดา้นวชิาการ 
5. การสอนในหลกัสูตรการพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

รับผดิชอบทางวชิาชีพ 
6. การศึกษาอยา่งเป็นทางการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบทางวชิาชีพ 
7. การมีส่วนร่วมเป็นผูบ้รรยายในการประชุม การประชุมสรุปประเด็น หรือการเขา้

ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่ม 
8. การเขียนบทความ เอกสาร หนงัสือทางวชิาการ 
9. การวจิยั รวมทั้งการอ่านบทความหรือวารสารทางวชิาการและวชิาชีพ ส าหรับการ

น าไปใชใ้นหนา้ท่ีทางวชิาชีพ 
  10. การทดสอบทางดา้นวชิาชีพอีกคร้ัง หรือการสอบอยา่งเป็นทางการ 

 

  การวดัผลของการพฒันาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองสามารถกระท าได้ด้วยวิธีท่ี
แตกต่างกนั 3 วธีิ คือ 

1. วธีิวดัผลตามกิจกรรมท่ีจะตอ้งเรียนรู้ (Input-based approaches) ดว้ยการก าหนด

ปริมาณการเรียนรู้ท่ีพิจารณาแลว้วา่เหมาะสมในการพฒันาและด ารงสมรรถนะทางวชิาชีพ 

2. วธีิวดัผลตามผลลพัธ์ (Output-based approaches) ดว้ยการก าหนดใหผู้ป้ระกอบ

วชิาชีพบญัชีแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาและด ารงสมรรถนะทางวชิาชีพ ดว้ยการแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก

การเรียนรู้ 



 

11 
 

   3.   วิธีวดัผลแบบผสม (Combination approaches) ด้วยการรวมวิธีการวดัผลตาม
กิจกรรมท่ีจะตอ้งเรียนรู้และวิธีวดัผลตามผลลพัธ์เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
การก าหนดปริมาณกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นและวดัผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 
 

2.3 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) (สภาวชิาชีพบญัชี,2556) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นอีกอาชีพหน่ึงในวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีคณะกรรมการควบคุม

การประกอบวิชาชีพสอบบญัชี (ก.บช.) เป็นผูก้  ากับดูแล ออกข้อบังคบั วางหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อ

ควบคุมผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  อาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้นเป็นอาชีพท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาใน

สาขาวิชาบญัชีใฝ่ฝัน เพราะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของวิชาชีพบญัชี โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถือ

เป็นใบเบิกทางสู่ความกา้วหนา้ในฐานะมืออาชีพทางการบญัชี โดยในปัจจุบนัมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ของไทยประมาณ 10,000 คน (สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ, 2551) 

- การเตรียมตวัเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตควรตอ้งรู้ขอ้บงัคบัของก.บช.ท่ีก าหนดไวว้า่ผูท่ี้จะ
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้อ้งมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง ซ่ึงขอ้บงัคบัของ ก.บช. ก าหนดไวว้า่   
             - ผูท่ี้จะเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดน้ั้นตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
   1.เป็นผูรั้บปริญญาทางการบญัชี หรือประกาศนียบตัรทางการบญัชี ซ่ึงก.บช. เทียบ
วา่ไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบญัชี หรือเป็นผูไ้ดรั้บปริญญา หรือประกาศนียบตัรไม่ต ่ากวา่ปริญญา
ตรีท่ีมีการศึกษาวชิาการบญัชีซ่ึงทาง ก.บช. เห็นสมควรให้เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตได ้ 
   2.เคยปฎิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชีมาแลว้ โดยก.บช. เห็นวา่ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตได ้ 
   3.มีอายยุีสิ่บปีบริบูรณ์แลว้  
    4.มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติของต่างประเทศท่ียนิยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็น
ผูส้อบบญัชีในประเทศนั้นได ้ 
    5.ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี  
    6.ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกในคดีท่ี ก.บช. เห็นวา่อาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิ
แห่งวชิาชีพ  
    7.ไม่เป็นบุคคลวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และ  
    8.ไม่ประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนท่ีไม่เหมาะสม หรือท าใหข้าดความเป็นอิสระในหนา้ท่ี
ผูส้อบบญัชี  
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   (1) ฝึกหดังานสอบบญัชีเป็นเวลาต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีบริบูรณ์ และมีเวลาฝึกหดั
งานไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ชัว่โมง ซ่ึงการฝึกงานจะกระท าในระหวา่งการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
หลงัจากไดรั้บปริญญาแลว้ก็ได ้แต่ถา้ฝึกหดังานในระหวา่ง การศึกษาจะเร่ิมฝึกหดังานหลงัจากได้
สอบผา่นวชิาการบญัชีตามท่ี ก.บช. ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 4 รายวชิา และวชิาสอบบญัชี ไม่นอ้ยกวา่ 1 
รายวชิา ซ่ึงรวมทุกวชิาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
   - วชิาการบญัชีท่ีก.บช. ก าหนดตอ้งศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีเพื่อเป็นผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีดงัน้ี   
     1. การบญัชีขั้นตน้/ชั้นตน้และการบญัชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง 3 รายวชิา  
     2. การบญัชีขั้นสูง/ชั้นสูง 1 รายวชิา  
     3. การสอบบญัชี 1 รายวชิา  
     4. การบญัชีตน้ทุน 1 รายวชิา  
     5. การภาษีอากร 1 รายวชิา  
 รวม 7 รายวชิา 
   (2) ผา่นการทดสอบของคณะกรรมการทดสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชี 
วชิาท่ีทดสอบมี  6 วชิาคือ  
     1.การบญัชี1 

   2.การบญัชี2 

     3.การสอบบญัชี 1 

     4.การสอบบญัชี 2  

5.กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี  

6.การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัท าและตรวจสอบบญัชี  
   โดยจะต้องสอบผ่านให้ได้ทั้ ง 6 วิชา โดยมีคะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 60 

คะแนน วิชาท่ีสอบผ่านแล้ว สามารถเก็บผลคะแนนไวไ้ด้ไม่เกิน3 ปี นับแต่วนัท่ีผ่านการทดสอบ 

ก.บช. จะจดัสอบปีละ 3 คร้ัง คือ เดือนมิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ซ่ึงจะสอบวนัอาทิตย ์       จะ

เปิดรับสมคัรสอบก่อนถึงวนัสอบ 2 เดือน โดยเดือนแรกจะเปิดรับสมคัร ส่วนเดือนท่ีสอง ก.บช. จะใช้

พิจารณา คดัเลือกผูส้มคัรท่ีจะมีสิทธิเขา้สอบ ผูท่ี้ผา่นการฝึกหดังานครบถว้นตามเง่ือนไข และผา่นการ

ทดสอบครบทั้ง 6 วิชา ให้ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่อส านักงาน ก.บช. เม่ือ 

ก.บช. ออกใบอนุญาต 
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สิทธิและหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

                  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีหน้าท่ีเช่นเดียวกบันักบญัชีทัว่ไป เช่น การจดบนัทึกการ

จดัท าบญัชี มีสิทธิลงลายมือช่ือรับรองการสอบบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีของธุรกิจท่ีกฎหมายบญัญติั

ให้มีการสอบบญัชีหรือให้มีผูส้อบบญัชี และมีสิทธิลงลายมือช่ือรับรองเอกสาร ในกรณี ท่ีมีกฎหมาย

บญัญติัให้มีผูส้อบบญัชีรับรองส าหรับสิทธิประการแรก ผูซ่ึ้งมิไดเ้ป็น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะลง

ลายมือช่ือรับรองการสอบบัญชีในฐานะผูส้อบบญัชีไม่ได้ ถ้าฝ่าฝืนก็ มีความผิด แต่ส าหรับสิทธิ

ประการท่ีสอง มีผลแต่เพียงว่า เอกสารท่ีท าข้ึนไม่มีผลตามกฎหมายนั้นๆ ถ้ามิได้รับรองโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีหนา้ท่ีดงัน้ีตอ้งรักษามรรยาทตามท่ี

ก าหนดโดยกฎกระทรวงถา้ฝ่าฝืนอาจถูกสั่งพกัหรือ เพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีท่ีมีการยา้ยส านกังาน

หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงทางทะเบียนตอ้งแจง้ต่อ นายทะเบียนภายในก าหนด 15 วนั นับตั้งแต่

วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

   ซ่ึงจุดน้ีก็เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความแตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีภาษี

อากร และนกับญัชีทัว่ไป โดยขอ้ดีส าหรับตวัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้นมีค่าตอบแทนในการสอบ

บญัชีนั้นมีค่าตอบแทนท่ีค่อนขา้งสูง (สมศกัด์ิ ประถมศรีเมฆ, 2551) แต่งานก็มีความเส่ียงมากกวา่นกั

บญัชีรูปแบบอ่ืน เช่นเดียวกนั ส่วนขอ้ดีส าหรับธุรกิจ คือ ความน่าเช่ือถือของบริษทัในการรับท าบญัชี 

และการตรวจบญัชี (สุกญัญา เพญ็สละพนัธ์ุ,2557) โดยเม่ือมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากเท่าใด บริษทัก็

สามารถรับงานไดม้ากข้ึน เพราะผูส้อบแต่ลคะคนสามารถเซ็นรับรองได ้100 กิจการ ดงันั้นถา้ยิง่มีมาก

ก็ยิง่เป็นผลดีของตวับริษทัเอง (อรุณี ธีระสุนทร,2557) 

ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

               ใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีอายุ 5 ปี นบัแต่ออกใบอนุญาตตามขอ้บงัคบั 

ของ ก.บช. ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตต้องต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนวนัท่ีใบ 

อนุญาตส้ินอายุ และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายดุว้ย มิฉะนั้นเป็นอนัขาด จาก

การเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
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2.4 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

  สรศักดิ์ ธนันไชย (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการวดัทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู โดยมีวตัถุปะสงคเ์พื่อวดัทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู เคร่ืองมือในการวจิยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จากการแจก
แบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไปยงักลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 52 คน  และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าพนักงาน
บญัชีในกิจการมีทกัษะทางวิชาชีพโดยรวมในระดบัมาก โดยมีความเห็นต่อทกัษะทางคุณลกัษณะ
เฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนทกัษะการบริหารองค์กรและการจดัการ
ทางธุรกิจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

  เปรมกมล เศรษฐีกุล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการวดัทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชีใน
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยีทางการบัญชีในการปฏิบัติงานท่ีตั้ งอยู่ในเขตส านักงาน
ตรวจสอบบัญชีท่ี 7 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวดัทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรในเขตส านกังานตรวจสอบบญัชีท่ี 7 เคร่ืองมือในการวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จากการแจก
แบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไปยงักลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 93 คน  และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ทกัษะทางวิชาชีพ ประกอบดว้ย ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารและ ทกัษะ
การบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ อยูใ่นระดบัมาก  
   

  ธิพาดา แก้วปัญโญ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินทกัษะทางวิชาชีพของนกับญัชี
ในสังกดัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีในสังกดัของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ 
เคร่ืองมือในการวิจยัท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล จากการแจกแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ไป
ยงักลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 59 คน  และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผล
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพโดยรวมทั้ง 5 ด้าน (ทกัษะทาง
ปัญญา ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทาง
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ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสารและ ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ) อยู่
ในระดบัมาก 

 


