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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 ธุรกิจในปัจจุบนัเต็มไปดว้ยการแข่งขนัทั้งในด้านของเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ การตลาดและการบริการ ส่ิงเดียวท่ีจะท าให้องค์กรอยู่รอดและสามารถเจริญเติบโตต่อไป
ได้ก็คือทรัพยากรมนุษย ์ถึงแมอ้งค์กรจะมีทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ซ่ึงได้แก่ เงินทุน วสัดุส่ิงของ 
หรือเทคโนโลยีดีเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่หน้าท่ี
การงานและขาดการจัดการท่ี ดีแล้ว หน่วยงานก็ยากท่ีจะสามารถปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีวางไวไ้ด ้(อจัฉรา หอมจรรยา, 2545: 1) และในสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงมากมายหลายดา้นเช่นน้ี เป็นเหตุท าให้มีอาชีพใหม่เพิ่มข้ึนอยา่งมากเช่นกนั บุคคลจึง
ตอ้งมีการตดัสินใจท่ีจะเลือกอาชีพใดอาชีพหน่ึงเพื่อตนเอง ซ่ึงแต่ละบุคคลมกัมีเหตุผลในการเลือก
อาชีพแตกต่างกนั  การตดัสินใจเลือกอาชีพอาจข้ึนอยูก่บัเหตุผลวา่เป็นอาชีพท่ีตนสนใจและอยูใ่นสมยั
นิยม เป็นอาชีพท่ีมัน่คงสามารถสร้างรายไดไ้ดดี้ บางคนเลือกตามผูป้กครองแนะน า บางคนเลือกตาม
เพื่อน  โดยไม่ไดค้  านึงถึงความเหมาะสมหรือความถนดัของตนเองวา่สามารถประกอบอาชีพเหล่านั้น
ไดห้รือไม่ ดงัท่ี สมเพชร ไชยวุฒิ (2540) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเลือกอาชีพใดของบุคคลคนหน่ึงจะเป็นไป
ตามแนวถนดัของแต่ละคนเป็นส าคญัและหากไดรั้บการฝึกฝนเพิ่มเติมให้ตรงกบัแนวถนดัของบุคคล
นั้นอีก ก็จะยิง่เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการท่ีจะเลือกอาชีพส าหรับบุคคลนั้น  

 ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ไดก้  าหนดให้นิติบุคคลตามกฎหมายตอ้งจดัท าบญัชี
ให้ถูกตอ้งตามรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงและมีเอกสารประกอบรายการท่ีครบถว้นสมบูรณ์พร้อมทั้งจดั
ให้มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากขอ้มูล
การจดทะเบียนนิติบุคคลทัว่ประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2555 พบว่ามีการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ 
จ  านวนทั้งส้ิน 6,458 ราย ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากเดิม 344 ราย คิดเป็นร้อยละ5และเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้านั้น พบว่า มีจ  านวนเพิ่มข้ึน 3,518 รายคิดเป็นร้อยละ 119 (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,2555: 
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ออนไลน์) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่นั่นเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงนิติบุคคล
เหล่านั้นจ าเป็นต้องใช้บริการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี ดงันั้นส่งผลให้อาชีพผูส้อบบญัชีในหน่วยงานบริษทัรับตรวจสอบบญัชียงัคงเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดแรงงานอยูม่าก (จรัส อินทร์คง, 2555: ออนไลน์) 
 อน่ึงอาชีพ “ผูส้อบบญัชี” เป็นวิชาชีพอิสระอีกอาชีพหน่ึง ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง และเรียนมาโดยตรง วชิาชีพน้ีคือผูใ้ห้บริการทางการบญัชี แก่สถานประกอบกิจการบุคคล 
สถาบนัเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการท าบญัชี และการตรวจสอบบญัชี 
การตรวจสอบ การรับรองความถูกตอ้ง และความครบถว้นในการท าบญัชี และเอกสารทางการเงิน 
ส าหรับสภาพการท างานนั้น ผูป้ระกอบอาชีพผูส้อบบญัชี สามารถประกอบอาชีพในสถานท่ีต่างๆ ได้
หลายแห่ง ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจเอกชน บริษทั ห้างร้านต่างๆ และได้รับการ
เล่ือนขั้นต าแหน่งไปได้จนถึงต าแหน่งหัวหน้า และหากมีวุฒิการศึกษา และมีความสามารถในการ
บริหารงาน จะสามารถเล่ือนขั้นไดจ้นถึงระดบับริหารในหน่วยงานนั้น เม่ือท างานจนมีความสามารถ 
และคุณสมบติัตามท่ี ก.บช.(คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี) ก าหนดไวก้็มีสิทธิ
ท่ีจะสอบเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตได ้ก็สามารถท่ีจะรับตรวจสอบบญัชีใหห้น่วยงานทัว่ไปได ้ไดรั้บ
ค่าตอบแทนการท างานเป็นรายไดเ้สริมจากงานประจ า จากการศึกษาถึงเงินท่ีไดรั้บต่อเดือนของอาชีพ
ผูต้รวจสอบบญัชีจะไดรั้บรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ียคือวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีในงานราชการอยู่
ท่ี  13,300 บาท เอกชน 16,000 บาท นอกจากค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้วในภาครัฐจะได้รับ
สวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ ส่วนในภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอาจได้รับ
ผลประโยชน์พิเศษอ่ืน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวสัดิการในรูปต่างๆ เงินโบนสั 
ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ ถือไดว้่าอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติโดยตอ้งท าหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย ์มี
ระเบียบวินยั และธ ารงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงจะไดรั้บเกียรติและการยอมรับจากลูกคา้และ
บุคคลทัว่ไป แต่โดยทัว่ไปแลว้ทุกอาชีพยอ่มมีขอ้ดีขอ้เสียอยูด่ว้ยกนั หากกล่าวถึงขอ้ควรระวงัท่ีอาชีพ
ผูส้อบบญัชีควรให้ความสนใจคือความเอาใจใส่ในงานท่ีไดรั้บมอบหมายเพราะอาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ีมี
ความเส่ียงสูง เพราะตอ้งท างานกบัเอกสารส าคญัของลูกคา้ หากทุจริตหรือประมาทเลินเล่อก็เป็นเหตุ
ให้ถูกยึดใบอนุญาตตรวจสอบบญัชีได้ ดังนั้ นผูส้อบบญัชีตอ้งท างานอย่างมีเอกภาพ มีอิสระท่ีจะ
ปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้งตรงไปตรงมา  จนบางคร้ังตอ้งท างานล่วงเวลาหรือเสาร์อาทิตยเ์พื่อให้ทนักบั
เวลาท่ีก าหนดไว ้(จรัส อินทร์คง, 2557: ออนไลน์) 
 ภาควชิาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดท้  าการวจิยัเร่ืองทศันคติของนกัศึกษา 
สาขาการบญัชีท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษา ในจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการสอบใบอนุญาตในการประกอบ
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วิชาชีพทางการบญัชี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 มีความสนใจต่อการสอบใบประกอบ
วชิาชีพเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเน่ืองจากตอ้งการเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอยูแ่ลว้และคาดวา่จะท างาน
หาประสบการณ์ก่อนสอบโดยมีความคิดเห็นว่าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากใบประกอบวิชาชีพผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต คือท าให้สามารถตรวจสอบบญัชีไดแ้ละไดรั้บความเช่ือถือในการประกอบวิชาชีพ
มากข้ึน(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, คณะบริหารธุรกิจ, 2556: ออนไลน์) จากผลการวิจยัดงักล่าว ท าให้
ทราบว่านักศึกษาสาขาการบัญชีมีความสนใจต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต จึงถือไดว้า่อาชีพผูส้อบบญัชียงัเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจและมีผูส้นใจเลือกเป็นอาชีพอยูม่าก 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี เน่ืองจากการเลือกอาชีพเป็นส่ิงท่ีมี
ความจ าเป็นและมีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยท่ีก าลงัจะจบการศึกษา ควร
ตอ้งมีการเตรียมตวัและตดัสินใจในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด และการศึกษาคร้ัง
น้ีสามารถเป็นประโยชน์แก่บริษทัรับตรวจสอบบญัชีในด้านการวางแผนการจา้งงานส าหรับบญัชี
บณัฑิตจบใหม่ในอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผูส้อบบญัชี 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1. ท าให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่ออาชีพ
ผูส้อบบญัชี  
 2. บริษัทรับสอบบัญชีสามารถน าผลของการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการสรรหาพนกังาน 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตามทฤษฎีแรงจูงใจ 
ของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก เช่น ปัจจยัจูงใจในการท างานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลผลิตของงานสูงข้ึน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 
 1. ปัจจยับ ารุงรักษา (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีช่วยให้พนกังานยงัคงท างานอยู ่
เป็นปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานอยากอยูใ่นองคก์รต่อไป 
 2. ปัจจยัตวักระตุน้ (Motivating Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน ท าให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) 
 ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งและความครบถว้นของ
รายการต่าง ๆ ท่ีบนัทึกลงในสมุดบญัชี รวมทั้งเอกสารทางการเงินให้เป็นไปตามท่ีก าหนดขอ้บงัคบั 
และท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าการด าเนินงานดา้นภาษี และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ  
 นักศึกษำภำควิชำบัญชี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หมายถึง นักศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาควชิาบญัชี ชั้นปีท่ี 4 ของปีการศึกษา 2557 ของ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 


