บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะทาง
วิชาชีพสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางบัญชี มีดงั นี้
2.1 แนวความคิดเกีย่ วกับทักษะทางวิชาชี พสาหรับผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี (คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดา้ นการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี , 2550ก)
ในฐานะที่สภาวิชาชี พบัญชี เป็ นหน่ วยงานกากับดูแลที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
และพัฒ นาวิช าชี พ บัญ ชี และยัง เป็ นสมาชิ ก ของสหพัน ธ์ นัก บัญ ชี ระหว่า งประเทศ (International
Federation of Accountants – IFAC) จึงต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ของ
องค์กร ซึ่ งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการศึกษาของสหพันธ์นกั บัญชี ระหว่างประเทศ
(IFAC Education Committee) ได้อนุ ม ัติ “มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่ างประเทศส าหรั บ ผู้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ” (International Education Standards for Professional Accountants - IESs) จ านวน 7
ฉบับ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ก ล่ าวถึ งในฉบับ ที่ 3 เรื่ อง “ทักษะทางวิช าชี พ ”
(Professional Skills) โดยจุดมุ่งหมายของมาตรฐานฉบับนี้ คือ การทาให้มนั่ ใจได้ว่าบุ คคลที่จะเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่เป็ นสมาชิ กของสหพันธ์นักบัญชี ระหว่างประเทศต้องมีส่วนผสมของทักษะ
ด้านต่ าง ๆ อย่างเหมาะสมในการท าหน้าที่ ฐานะผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี และเพื่ อใช้เป็ นแนวทาง
ตรวจสอบทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีวา่ มีเพียงพอตามที่กาหนดไว้หรื อไม่
ทัก ษะเป็ นส่ วนหนึ่ งของขี ดความสามารถที่ ต้องมี ใ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี เพื่ อ
แสดงถึงสมรรถนะของตน ขี ดความสามารถเหล่ านี้ ประกอบด้วยความรู ้ ทักษะ ค่านิ ยมทางวิชาชี พ
จรรยาบรรณและทัศนคติ ขี ดความสามารถเหล่ านี้ เป็ นเรื่ องบ่ งชี้ ถึงศัก ยภาพที่ สามารถนาไปใช้ใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ สิ่ งสาคัญคือทาให้แน่ใจได้วา่ โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชี พบัญชี ได้
รวมการพัฒนาของความรู้ ทักษะ ค่านิ ยมทางวิชาชี พ จรรยาบรรณ และทัศนคติ ไว้แล้ว ทักษะทาง
วิชาชีพสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีประกอบไปด้วยทักษะทั้ง 5 ประเภท คือ
1) ทักษะทางปั ญญา (Intellectual Skills) บุคคลที่พร้อมจะเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพต้อง
บรรลุระดับสู งที่สุดของทักษะเหล่านี้ ณ ช่วงเวลาที่มีคุณสมบัติเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทักษะทาง
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ปั ญญาช่วยให้นกั บัญชีแก้ปัญหา ตัดสิ นใจและใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนขององค์กร
ได้ ทักษะเหล่านี้ มกั ได้มาจากการศึกษาทัว่ ไปในภาพกว้าง ทักษะทางปั ญญาที่จาเป็ นประกอบไปด้วย
ทุกเรื่ อง ดังนี้
(ก) มีความสามารถที่จะกาหนด ได้มา จัด และเข้าใจ สารสนเทศจากคน
สิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(ข) มีขีดความสามารถที่จะสอบถาม วิจยั คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ และ
(ค) มีความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปั ญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน
2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่การงาน (Technical and Functional Skills)
ประกอบด้วยทักษะทัว่ ไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึง
(ก) มี ค วามช านาญทางตัว เลข (การใช้ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ) และความ
ชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข) การวิ เคราะห์ แ บบจ าลองการตัด สิ นใจและความเสี่ ยง (Decision
Modelingand Risk Analysis)
(ค) การประเมินค่า
(ง) การรายงาน และ
(จ) ความรู้ดา้ นกฎหมายและกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ
3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทัศนคติและ
พฤติ ก รรมของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี การพัฒ นาทัก ษะเหล่ า นี้ จะช่ ว ยการเรี ย นรู ้ แ ละการปรั บ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึง
(ก) ความสามารถในการจัดการตนเอง
(ข) มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถโน้มน้าวและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
(ค) ความสามารถที่ จะเลื อกและเรี ยงลาดับทรัพยากรที่ มีจากัด และจัดแจง
งานให้เสร็ จตามกาหนดเวลา
(ง) ความสามารถที่จะเข้าร่ วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
(จ) พิจารณาปรับใช้ค่านิ ยมทางวิชาชี พ จรรยาบรรณและทัศนคติ ให้เข้ากับ
การตัดสิ นใจ
(ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
4) ทั ก ษะทางปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและการสื่ อสาร (Interpersonal and
Communication Skills) ซึ่ งช่วยให้ผปู ้ ระกอบวิชาบัญชี สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่นในองค์กร
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ได้ดี รับและส่ งผลสารสนเทศได้ การตัดสิ นใจอย่างมี เหตุผลและมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนประกอบของ
ทักษะทางปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสารประกอบด้วย
(ก) การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นในกระบวนการปรึ กษาหารื อกันเพื่อแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
(ข) สามารถทางานเป็ นกลุ่ม
(ค) มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลที่ ต่ างวัฒ นธรรมและความคิ ด เห็ น ต่ า งกัน ได้
เจรจาต่อรองหนทางแก้ปัญหาและกาหนดข้อตกลงร่ วมกันในสถานการณ์
ทางวิชาชีพ
(ง) การทางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(จ) สามารถนาเสนอ อภิปราย รายงานและการปกป้ องมุมมองของตนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ผ่านการเขียนและการพูดทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
(ฉ) ฟั งและอ่านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม
และภาษาที่แตกต่าง
5) ทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการทางธุ รกิ จ (Organizational and Business
Management Skills) มี ความส าคัญ เพิ่ ม ขึ้ นต่ อผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ซ่ ึ งจะมี การเรี ยกร้ องให้เป็ นผู ้
แสดงบทบาทในเชิ งรุ กในการจัดการองค์กรในแต่ละวัน ในขณะที่ก่อนหน้านี้ บทบาทของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี อาจถูกจากัดอยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้หน่ วยงานอื่นนาไปใช้ แต่ใน
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ได้เข้าไปมีบทบาทกับหลายหน่วยงานมากขึ้น จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมี
ความรู ้ดา้ นธุ รกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่ องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบด้าน ทักษะการบริ หาร
องค์กรและการจัดการธุ รกิจ รวมถึง
(ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริ หารโครงการ การจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากร และการตัดสิ นใจ
(ข) ความสามารถที่จะจัดแบ่งหน้าที่งาน ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร
(ค) การมีภาวะผูน้ า
(ง) การพิจารณาและตัดสิ นใจได้อย่างผูม้ ีวชิ าชีพ
ทั้งนี้ ทักษะที่หลากหลายสามารถจัดประเภทและอธิบายได้หลายลักษณะ ไม่ได้จากัด
อยูเ่ ฉพาะที่ได้แบ่งไว้ตามประเภทดังกล่าวข้างต้น ทักษะที่เหมาะสมช่วยผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีให้ใช้
ความรู ้จากการศึกษาทัว่ ไปได้อย่างประสบความสาเร็ จ การพัฒนาทักษะเหล่านี้ ไม่อาจสาเร็ จได้ดว้ ย
โปรแกรมใด ๆ เพียงโปรแกรมเดียว แต่จะสาเร็ จได้โดยรวมทั้งจากโปรแกรมทางการศึกษาทางวิชาชี พ
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บัญชี ค วบคู่ไปกับประสบการณ์ การท างานจริ งและการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ส่ วนใหญ่ แล้วทักษะทาง
วิชาชี พจะได้ผลสู งสุ ดเมื่ อใช้อย่างมีจรรยาบรรณ ทักษะที่ เกี่ ยวข้องสามารถทาให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชี ได้เปรี ยบกว่าคนอื่นในโลกการทางานและเป็ นประโยชน์ตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพ ไม่ใช่ว่า
การพัฒนาทักษะทั้งหมดจะเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาของการเตรี ยมตัวเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พ บางทักษะอาจ
เน้นในการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.2 การพัฒนาทางวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่องเกีย่ วกับโปรแกรมเพือ่ การเรียนรู้ ตลอดชี วติ และการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง (สภาวิชาชีพบัญชี , 2550)
คณะกรรมการการศึ ก ษาของสหพันธ์ นัก บัญ ชี ระหว่างประเทศ (IFAC Education
Committee) ได้อ นุ ม ัติ “มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศส าหรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ”
(International Education Standards for Professional Accountants - IESs) ใน ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง “การ
พัฒนาทางวิชาชี พอย่ างต่ อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพือ่ การเรียนรู้ ตลอดชี วิต และการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชี พอย่ างต่ อเนื่อง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตของผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชี และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรในการพัฒนา
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้กบั สมาชิก
การพัฒ นาทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ องที่ บ ังคับ ส าหรั บ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี โดย
องค์กรสมาชิ ก ควรให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ได้รับการพัฒนาและดารงสมรรถนะที่ เกี่ ยวข้องและ
เหมาะสมกับ งานและความรั บ ผิด ชอบทางวิช าชี พ ของตน ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี แ ต่ ล ะคนต้อ ง
รับผิดชอบพัฒนาและรักษาสมรรถนะของตน โดยการพัฒนาวิชาชี พอย่างต่อเนื่ องนั้นสามารถปรับ
ใช้ได้กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทุกคน เนื่องจาก
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนมีภาระหน้าที่ทางจรรยาบรรณที่จะต้องมีความเอา
ใจใส่ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และจาเป็ นต้องแสดงความสามารในการสนองความรับผิดชอบด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมีบทบาทสาคัญในการมีส่วนร่ วมในการรายงานทาง
การเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดารงไว้ซ่ ึ งความเชื่อมัน่ ของสังคมต่อวิชาชีพ
3. สาธารณชนมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาการดารงอยูข่ องวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ ผู ้
ประกอบวิชาชีพต้องยึดถือไว้ซ่ ึ งตาแหน่งทางวิชาชีพของตน
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4. ทุกส่ วนงานของการทางานนั้นได้รับผลจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ความจาเป็ นในการปรับแผนกลยุทธ์หรื อแผนธุ รกิจมีผลทาให้องค์กรต้องพึ่งพาสมรรถระทาง
วิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
วิธีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง
การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง คือ เพื่อช่วยผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพในการให้บริ การที่มีคุณภาพสู งเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยวิธีการ ดังนี้
1. การเข้าร่ วมหลักสู ตร การประชุม สัมมนาต่างๆ
2. แบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อการฝึ กฝนระหว่างการทางานที่เป็ นระบบ โดยใช้
ซอฟแวร์ ระบบ วิธีการ หรื อเทคนิคใหม่ เพื่อการนาไปปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ
3. การเขียนบทความทางวิชาการหรื อวิชาชีพที่ได้รับการตีพิมพ์
4. การมีส่วนร่ วมและปฏิบตั ิงานในคณะกรรมการด้านวิชาการ
5. การสอนในหลักสู ตรการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ องที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพ
6. การศึกษาอย่างเป็ นทางการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
7. การมีส่วนร่ วมเป็ นผูบ้ รรยายในการประชุม การประชุมสรุ ปประเด็น หรื อการเข้า
ร่ วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม
8. การเขียนบทความ เอกสาร หนังสื อทางวิชาการ
9. การวิจยั รวมทั้งการอ่านบทความหรื อวารสารทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับการ
นาไปใช้ในหน้าที่ทางวิชาชีพ
10. การทดสอบทางด้านวิชาชีพอีกครั้ง หรื อการสอบอย่างเป็ นทางการ
การวัดผลของการพัฒ นาทางวิช าชี พ อย่างต่ อเนื่ องสามารถกระท าได้ด้วยวิธี ที่
แตกต่างกัน 3 วิธี คือ
1. วิธีวดั ผลตามกิจกรรมที่จะต้องเรี ยนรู ้ (Input-based approaches) ด้วยการกาหนด
ปริ มาณการเรี ยนรู ้ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในการพัฒนาและดารงสมรรถนะทางวิชาชีพ
2. วิธีวดั ผลตามผลลัพธ์ (Output-based approaches) ด้วยการกาหนดให้ผปู ้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและดารงสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้วยการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาก
การเรี ยนรู้
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3. วิธี ว ดั ผลแบบผสม (Combination approaches) ด้วยการรวมวิธี ก ารวัด ผลตาม
กิจกรรมที่จะต้องเรี ยนรู ้และวิธีวดั ผลตามผลลัพธ์เข้าด้วยกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดย
การกาหนดปริ มาณกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นและวัดผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้
2.3 ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) (สภาวิชาชีพบัญชี,2556)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เป็ นอีกอาชีพหนึ่งในวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิช าชี พ สอบบัญ ชี (ก.บช.) เป็ นผูก้ ากับ ดู แล ออกข้อบังคับ วางหลัก เกณฑ์ ต่างๆเพื่ อ
ควบคุ ม ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต อาชี พ ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตนั้นเป็ นอาชี พ ที่ ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาบัญชี ใฝ่ ฝั น เพราะถื อว่าเป็ นจุดสู งสุ ดของวิชาชี พบัญชี โดยใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พถื อ
เป็ นใบเบิกทางสู่ ความก้าวหน้าในฐานะมืออาชีพทางการบัญชี โดยในปั จจุบนั มีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาต
ของไทยประมาณ 10,000 คน (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ, 2551)
- การเตรี ยมตัวเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตควรต้องรู้ขอ้ บังคับของก.บช.ที่ กาหนดไว้วา่ ผูท้ ี่จะ
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้ตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ซึ่ งข้อบังคับของ ก.บช. กาหนดไว้วา่
- ผูท้ ี่จะเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตได้น้ นั ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1.เป็ นผูร้ ับปริ ญญาทางการบัญชี หรื อประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งก.บช. เทียบ
ว่าไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าปริ ญญา
ตรี ที่มีการศึกษาวิชาการบัญชีซ่ ึงทาง ก.บช. เห็นสมควรให้เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้
2.เคยปฎิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแล้ว โดยก.บช. เห็นว่าทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตได้
3.มีอายุยสี่ ิ บปี บริ บูรณ์แล้ว
4.มีสัญชาติไทยหรื อสัญชาติของต่างประเทศที่ยนิ ยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็ น
ผูส้ อบบัญชีในประเทศนั้นได้
5.ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.ไม่เคยต้องโทษจาคุกในคดีที่ ก.บช. เห็นว่าอาจนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์
แห่งวิชาชีพ
7.ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ และ
8.ไม่ประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสม หรื อทาให้ขาดความเป็ นอิสระในหน้าที่
ผูส้ อบบัญชี
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(1) ฝึ กหัดงานสอบบัญชี เป็ นเวลาต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี บริ บูรณ์ และมีเวลาฝึ กหัด
งานไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ชัว่ โมง ซึ่ งการฝึ กงานจะกระทาในระหว่างการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาหรื อ
หลังจากได้รับปริ ญญาแล้วก็ได้ แต่ถา้ ฝึ กหัดงานในระหว่าง การศึกษาจะเริ่ มฝึ กหัดงานหลังจากได้
สอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่ ก.บช. กาหนดไม่นอ้ ยกว่า 4 รายวิชา และวิชาสอบบัญชี ไม่นอ้ ยกว่า 1
รายวิชา ซึ่ งรวมทุกวิชาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
- วิชาการบัญชีที่ก.บช. กาหนดต้องศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตมีดงั นี้
1. การบัญชีข้ นั ต้น/ชั้นต้นและการบัญชีข้ นั กลาง/ชั้นกลาง 3 รายวิชา
2. การบัญชีข้ นั สู ง/ชั้นสู ง 1 รายวิชา
3. การสอบบัญชี 1 รายวิชา
4. การบัญชีตน้ ทุน 1 รายวิชา
5. การภาษีอากร 1 รายวิชา
รวม 7 รายวิชา
(2) ผ่านการทดสอบของคณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
วิชาที่ทดสอบมี 6 วิชาคือ
1.การบัญชี 1
2.การบัญชี 2
3.การสอบบัญชี 1
4.การสอบบัญชี 2
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
6.การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทาและตรวจสอบบัญชี
โดยจะต้อ งสอบผ่า นให้ ไ ด้ท้ ัง 6 วิ ช า โดยมี ค ะแนนในแต่ ล ะวิช าไม่ น้ อ ยกว่า 60
คะแนน วิช าที่ ส อบผ่านแล้ว สามารถเก็บ ผลคะแนนไว้ได้ไม่เกิ น 3 ปี นับ แต่ วนั ที่ ผ่านการทดสอบ
ก.บช. จะจัดสอบปี ละ 3 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน กันยายน และธันวาคม ซึ่ งจะสอบวันอาทิตย์

จะ

เปิ ดรับสมัครสอบก่อนถึงวันสอบ 2 เดือน โดยเดือนแรกจะเปิ ดรับสมัคร ส่ วนเดือนที่สอง ก.บช. จะใช้
พิจารณา คัดเลือกผูส้ มัครที่จะมีสิทธิ เข้าสอบ ผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กหัดงานครบถ้วนตามเงื่อนไข และผ่านการ
ทดสอบครบทั้ง 6 วิชา ให้ยื่นคาขอขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตต่อสานักงาน ก.บช. เมื่ อ
ก.บช. ออกใบอนุญาต
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สิ ทธิและหน้ าที่ของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
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
ให้มีการสอบบัญชีหรื อให้มีผสู้ อบบัญชี และมีสิทธิ ลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ในกรณี ที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้มีผสู้ อบบัญชี รับรองสาหรับสิ ทธิ ประการแรก ผูซ้ ่ ึ งมิได้เป็ น ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจะลง
ลายมื อชื่ อรั บ รองการสอบบัญ ชี ในฐานะผูส้ อบบัญ ชี ไม่ ได้ ถ้าฝ่ าฝื นก็ มี ค วามผิด แต่ ส าหรั บ สิ ท ธิ
ประการที่ สอง มี ผลแต่เพียงว่า เอกสารที่ ทาขึ้นไม่มีผลตามกฎหมายนั้นๆ ถ้ามิได้รับรองโดยผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาต ในส่ วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตมีหน้าที่ดงั นี้ ตอ้ งรักษามรรยาทตามที่
กาหนดโดยกฎกระทรวงถ้าฝ่ าฝื นอาจถูกสั่งพักหรื อ เพิกถอนใบอนุ ญาต ในกรณี ที่มีการย้ายสานักงาน
หรื อมี การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงทางทะเบี ยนต้องแจ้งต่อ นายทะเบี ยนภายในกาหนด 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งจุดนี้ ก็เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาต มีความแตกต่างกับ ผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากร และนักบัญชี ทวั่ ไป โดยข้อดีสาหรับตัวของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตนั้นมีค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชี น้ นั มีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสู ง (สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ, 2551) แต่งานก็มีความเสี่ ยงมากกว่านัก
บัญชีรูปแบบอื่น เช่นเดียวกัน ส่ วนข้อดีสาหรับธุ รกิจ คือ ความน่าเชื่ อถือของบริ ษทั ในการรับทาบัญชี
และการตรวจบัญชี (สุ กญั ญา เพ็ญสละพันธุ์,2557) โดยเมื่อมีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตมากเท่าใด บริ ษทั ก็
สามารถรับงานได้มากขึ้น เพราะผูส้ อบแต่ลคะคนสามารถเซ็นรับรองได้ 100 กิจการ ดังนั้นถ้ายิง่ มีมาก
ก็ยงิ่ เป็ นผลดีของตัวบริ ษทั เอง (อรุ ณี ธี ระสุ นทร,2557)
ใบอนุญาตเป็ นผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
ใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตมีอายุ 5 ปี นับแต่ออกใบอนุ ญาตตามข้อบังคับ
ของ ก.บช. ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตต้องต่ อ อายุใบอนุ ญ าตภายในระยะเวลา 3 เดื อ น ก่ อนวัน ที่ ใ บ
อนุ ญาตสิ้ นอายุ และต้องชาระค่าธรรมเนี ยมก่อนวันที่ใบอนุ ญาตสิ้ นอายุดว้ ย มิฉะนั้นเป็ นอันขาด จาก
การเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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2.4 เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สรศักดิ์ ธนันไชย (2551) ได้ศึกษาเรื่ องการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน โดยมีวตั ถุปะสงค์เพื่อวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน เครื่ องมือในการวิจยั ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากการแจก
แบบสอบถามระดับ ความคิ ด เห็ น 5 ระดับ ไปยัง กลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง หมด 52 คน และใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเห็ นว่าพนักงาน
บัญชี ในกิ จการมีทกั ษะทางวิชาชี พโดยรวมในระดับมาก โดยมีความเห็ นต่อทักษะทางคุ ณลักษณะ
เฉพาะบุ ค คล ทัก ษะทางปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่างบุ คคลและการสื่ อสาร ทักษะทางปั ญ ญา ทัก ษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่การงาน อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการ
ทางธุ รกิจ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เปรมกมล เศรษฐี กุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ องการวัดทักษะทางวิชาชี พของนักบัญชี ใน
กลุ่ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรที่ ใ ช้เทคโนโลยีท างการบัญ ชี ในการปฏิ บ ัติง านที่ ต้ งั อยู่ใ นเขตส านัก งาน
ตรวจสอบบัญ ชี ที่ 7 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ วัด ทัก ษะทางวิ ช าชี พ ของนัก บัญ ชี ใ นกลุ่ ม สหกรณ์
การเกษตรในเขตสานักงานตรวจสอบบัญชีที่ 7 เครื่ องมือในการวิจยั ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากการแจก
แบบสอบถามระดับ ความคิ ด เห็ น 5 ระดับ ไปยัง กลุ่ ม ตัวอย่างทั้ง หมด 93 คน และใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ผลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
ทักษะทางวิชาชี พ ประกอบด้วย ทักษะทางปั ญญา ทักษะทางวิชาการเชิ งปฏิ บตั ิและหน้าที่การงาน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสารและ ทักษะ
การบริ หารองค์กรและการจัดการทางธุ รกิจ อยูใ่ นระดับมาก
ธิพาดา แก้ วปัญโญ (2554) ได้ศึกษาเรื่ องการประเมินทักษะทางวิชาชี พของนักบัญชี
ในสังกัดของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนื อ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในสังกัดของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชี ยงใหม่
เครื่ องมือในการวิจยั ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากการแจกแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไป
ยังกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 59 คน และใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผล
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับทักษะทางวิชาชี พโดยรวมทั้ง 5 ด้าน (ทัก ษะทาง
ปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่การงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทาง
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสารและ ทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการทางธุ รกิจ) อยู่
ในระดับมาก
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