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ในบริบทของผูสอบบัญชีภาษีอากรและผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 ขอบเขตของงานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบกับทักษะของวิชาชีพ 2 ดานไดแกผูสอบบัญชี
รับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรซ่ึง ท้ัง 2 วิชาชีพนี้มีหนาท่ีในการตรวจสอบและใหความเช่ือม่ันในงบ
การเงิน   สําหรับหนาท่ีความรับผิดชอบแลวผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะมีหนาท่ีในการตรวจสอบและรับรอง
งบการเงินใหกับบริษัทจํากัดและบริษัทจดทะเบียน สวนผูสอบบัญชีภาษีอากรมีหนาท่ีตรวจสอบและรับรอง
การเสียภาษีของหางหุนสวนจดทะเบียนซ่ึงมีทุนจดทะเบียนนอยกวา 5.0 ลานบาท โดยทําการสํารวจความ
คิดเห็นจากกลุมตัวอยางจํานวน 800 คนจากประชากรของนักวิชาชีพดังกลาวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   ซ่ึงใชแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ Likert Scale และคําถามปลายเปด  

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญใน 4 ปจจัยไดแก 1)ปจจัยความรูดานภาษีอากร 2)ปจจัยดานความหลากหลายใน
ธุรกิจท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบ 3)ปจจัยดานความรูจากการเขาอบรมพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
และ4)ปจจัยดานการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานวิชาชีพอยางตอเนื่อง และจากการทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอความเปนมืออาชีพกับทักษะความเปนมืออาชีพโดยใชการวิเคราะห
ความถดถอยแบบเสนตรง พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรประกอบดวย 1) ปจจัยความรูทางดานภาษีอากร 2) ปจจัยความรูดาน
การตรวจสอบ 3) ปจจัยความหลากหลายของธุรกิจท่ีตรวจสอบ 4) ปจจัยจํานวนธุรกิจท่ีทําการตรวจสอบ 5) 
ปจจัยระยะเวลาท่ีทํางานดานตรวจสอบบัญชี 6) ปจจัยการเขาอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง และ7) ปจจัย
การศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง และผลวิจัยจากคําถามปลายเปดท่ีไดรับมีขอเสนอแนะและความคิดเห็น
จากผูตอบแบบสอบถามพบวามีความตองการที่จะใหมีการกําหนดประสบการณการทํางานเปนคุณสมบัติ
ของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
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นอกจากนี้ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะความเปนมืออาชีพ

ไดแก การสรางความรวมมือระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร มีการเสนอใหเพิ่ม
หลักเกณฑในการเขารับรองเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรโดยเฉพาะประสบการณหรือระยะเวลาในการทํางาน
ในวิชาชีพเพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันในงานใหทัดเทียมผูสอบบัญชีรับอนุญาต เสริมความรูทางดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชการปฏิบัติงานตรวจสอบ เนนใหมีหลักสูตรการอบรมในรูปแบบของ 
workshop การอบรมในรูปแบบของ e-learning และขอเสนอแนะใหมีการจัดต้ังมาตรฐานในการรับงาน
โดยเฉพาะในเร่ืองของคาตอบแทนผูสอบบัญชีภาษีอากร นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะใหสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภเปนแหลงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกโดยไมคิดมูลคา จะเห็นไดวาผลงานวิจัยนี้สามารถ
นําไปใชเพ่ือเปนประโยชนแกการพัฒนานักวิชาชีพบัญชีอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาชีพผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร สําหรับงานวิจัยในอนาคตจะทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับนัก
วิชาชีพบัญชีในสายงานดานอ่ืนๆ เพื่อแสดงถึงภาพรวมของทักษะความเปนมืออาชีพในวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทย 

 
คําสําคัญ: นักวิชาชีพบัญชี   ทักษะความเปนมืออาชีพ   ผูสอบบัญชีภาษีอากร    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
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Abstract 
 

 The aim of this research is to study factors affecting to professional skills of the two types of Thai 
accounting professions; certified public accountants (or CPAs) and tax auditors (or TA). Even though, 
both accountants are responsible for auditing and assuring the financial statements. However, the certified 
public accountants are responsible for a juristic company; whereas the tax auditors focus on ensuring the 
correctness of financial statements for tax purposes of a juristic partnership with less than Baht 5.0 million 
in share registration. The sampling was 800 CPAs and TAs located in the area of Bangkok and Greater 
Bangkok.  The survey questionnaire was using 1-5 likert scale with and open ended questionnaire to 
collect opinions from those accountants. 

 The results indicates four factors that statistical significant differences between CPAs and TAs 
are; i) knowledge in revenue tax; ii) experience in auditing a variety of business; iii) attending continuing 
profession development program (CPD); and iv) joining activities with profession regulating bodies. 
Using multiple regression, the hypothesis testing indicates 7 factors that positively impact to the 
professional skills are; 1) knowledge in revenue tax; 2) knowledge in auditing; 3) experience in auditing a 
variety of business; 4) number of clients; 5) years of working experience in auditing; 6) attending 
continuing profession development program (CPD); and 7) continuing self-learning.  

Useful opinions from the respondents gathering from open-ended questions are summarized. The 
key findings are i) a need of having working experience as a prerequisite for TA before entering to a 
certification process; ii) a need to develop the collaborations between  
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                                                                        ง 
CPAs and TAs iii) a need to emphasis on using information system in auditing for both TA and CPAs; iv) 
improve CPD program by focusing on workshop training course rather than a lecture training course and 
E-learning. In addition, there are suggestions concerning standardization of TA’s audit fee and how the 
federation of professional accountants could improve their service to the members.  Future research is in 
the area of studying other accounting professions to understand the differences and similarities among the 
professions to improve the professional skills of Thai accounting professional. 
 
Key words: Accounting Professions,   Professional Skills, Tax Auditors, Certified Public Accountants 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

วิชาชีพทางการบัญชีเปนสายอาชีพหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอวงการธุรกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ  
เนื่องจากการบัญชีเปนแหลงรวมขอมูลทางการเงินของธุรกิจซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานรวมถึงแสดง
ฐานะทางการเงินของธุรกิจ  ทําใหผูเปนเจาของกิจการหรือผูบริหารสามารถควบคุม   กํากับดูแล มีการวางแผน
ทางการเงินและการวางแผนธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ    ในปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว  ไมวาจะเปนเทคโนโลยี ขอมูลการส่ือสาร  การขยายตัวของกลุมผูถือผลประโยชน  รวมท้ังการ
ติดตอธุรกิจ มีความซับซอนมากกวาท่ีเคยเปนมา  การบริหารความเส่ียงมีความสําคัญมากข้ึน  วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีดานสารสนเทศมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  ระบบอินเตอรเน็ตมีบทบาทในการส่ือสารมากข้ึน     
มีการคาขาย และการแลกเปล่ียนระหวางประเทศมากข้ึน    การขยายตัวของภาคธุรกิจเปนแนวโนมท่ีสําคัญใน
หลายประเทศ  ความเขมงวดของบทลงโทษทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจเปนส่ิงท่ีพบเห็นได
ท่ัวไปในหลายสังคม  ความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน         
ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจตลอดจนกฎระเบียบตางๆก็ตองถูกปรับเปล่ียนให
สอดคลองรับกับการเปล่ียนแปลง    

   
สําหรับในประเทศไทยนักวิชาชีพบัญชีไดรวมตัวกันอยางเปนทางการเม่ือ พ.ศ.2491โดยกลุม             

ผูประกอบวิชาชีพการบัญชีรวมกันกอตั้งเปนสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยโดย
มีวัตถุประสงคจะพัฒนาวิชาชีพบัญชีใหเทียบเทาระดับสากล  มีความพยายามท่ีจะยกฐานะวิชาชีพทางบัญชีให
เปนองคกรอิสระท่ีสามารถทําหนาท่ีกํากับดูแลวิชาชีพทางการบัญชีไดดวยตนเอง   ในป พ.ศ. 2496  ไดมีกรอบ
แนวคิดท่ีจะจัดต้ังสภาการบัญชีข้ึนโดยมีฐานะเปนนิติบุคคล      ตอมาความพยายามของกลุมวิชาชีพบัญชีก็
ประสบความสําเร็จในป 2547โดยรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547 มีผลบังคับใชวันท่ี    
23 ตุลาคม พ.ศ.2547 และไดยกเลิกพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 จึงกอใหเกิด “สภาวิชาชีพบัญชี” 
เปนสถาบันทางวิชาชีพทางการบัญชีและมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีช่ืออยางเปนทางการวา “สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ” และยังไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาพันธนักบัญชีสากล (International  Federation  
of  Accountants-IFAC)   จึงเปนผลใหวิชาชีพบัญชีไทยไดมีการยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี โดยได
นําเอากรอบแนวคิดของมาตรฐานทางวิชาชีพระหวางประเทศมาใช และหรือเผยแพรใหนักบัญชีและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดใชปฏิบัติหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
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จากการที่สมาพันธนักบัญชีสากลไดออกขอเสนอทางการศึกษาระหวางประเทศสําหรับนักบัญชี ฉบับ
ท่ี 2 (International  Education  Papers  for  Professional  Accountants-IEP-2) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิจัยนี้ใน 3 ดานไดแก  

1.ดานความรูทางวิชาชีพ (Professional  Knowledge) ไดกําหนดไว 3 หัวขอคือความรูดานการเงิน  
การบัญชีและความรูท่ีเกี่ยวของ  ความรูดานองคกรและธุรกิจ    และความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
งานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะท่ีเปนความรูทางบัญชีและความรูท่ีเกี่ยวของอันไดแก การภาษีอากร      

 2. ดานประสบการณจากการทํางาน( Working  Experience )ไดกําหนดไวท้ังทางดานการฝกงานท่ี
แสดงถึงความสามารถในการทํางานหนาท่ีตางๆของนักวิชาชีพบัญชีผานประสบการณทํางานจริง  รวมถึง
ประสบการณตอเนื่องในดานบัญชีของนักวิชาชีพบัญชี   

3.ดานการพัฒนาความรูตอเนื่อง (Continuing Professional  Development)  ไดกําหนดไววาการ
สงเสริมท่ีจะทําใหเกิดความสามารถในการทํางานได  จะเปนการพัฒนาตนเองผานกระบวนการการศึกษา  การ
ฝกอบรม หรือการไดรับขอมูลตางๆ  เพื่อนํามาซ่ึงการพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภไดออกขอกําหนดเร่ือง “หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

การศึกษาของผูข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2549”  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณารายวิชาทาง
วิชาชีพท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาจะตองสอบผานวิชาบัญชีจํานวน 8 รายวิชาและตอง
ยื่นขอข้ึนทะเบียนฝกหัดงานกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ    นอกจากนั้นสภาวิชาชีพบัญชีฯยังได
ออกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับท่ี 18 ) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการฝกงาน  การทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชีของผูรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) พ.ศ.2552 ซ่ึงกําหนดใหฝกงาน
เปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวาสามป ขอกําหนดดังกลาวไดกําหนดข้ึนมาเพื่อใหนักบัญชีวิชาชีพมีเวลาฝกงาน
รวมกันไมนอยกวาสามพันช่ัวโมง    และยังกําหนดใหมีการสอบวิชาการสอบบัญชี 1 วิชาการสอบบัญชี 2 และ
วิชาการสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอรซ่ึงจะตองมีเวลาฝกหัดงานเปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา
หนึ่งปและมีเวลาฝกงานรวมกันไมนอยกวาหนึ่งพันช่ัวโมง  และไดกําหนด ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับท่ี 
15)  เร่ืองหลักเกณฑ  และ วิธีการเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู
ตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2550   ตองมีจํานวน  12  ช่ัวโมงสําหรับปกอนปท่ี
ใบอนุญาตส้ินผล  ซ่ึงขอกําหนดเหลานี้สภาวิชาชีพบัญชีฯไดกําหนดมาเพื่อใหนักบัญชีท่ีเปนสมาชิกของสภา
วิชาชีพบัญชีฯไดปฏิบัติตามไมวาจะเปนผูทําบัญชีหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตขอกําหนดเหลานี้เปนขอกําหนด
ท่ียังสอดคลองกับเอกสารการศึกษาวิธีวัดผลสมรรถนะไวในแนวปฏิบัติทางการศึกษาระหวางประเทศ ( IEP ) 
ฉบับท่ี 2 ของสมาพันธนักบัญชีสากลและปจจุบันไดออกมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับนัก
วิชาชีพบัญชี (International Accounting Education Standard for Professional Accountants : IES) จํานวน  8 
ฉบับ เพื่อใหประเทศสมาชิกไดถือปฏิบัติตามรวมถึงประเทศไทยดวย 
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จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนผูวิจัยเห็นวาวิชาชีพบัญชีไทยยังขาดงานวิจัยเชิงประจักษในเรื่องทักษะ
ความเปนมืออาชีพของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย    ผูวิจัยจึงมีความสนใจในกลุมวิชาชีพบัญชีดานการ
ตรวจสอบ  เพราะกลุมอาชีพนี้มีความรับผิดชอบอยางสูงตอการรับรองงบการเงินของธุรกิจ   อีกท้ังผูวิจัยมี
หนาท่ีจัดอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง(Continuing Professional Development) ใหกับกลุมอาชีพนี้ และมีหนาท่ี
เพิ่มทักษะใหแกนักศึกษาคณะการบัญชีพรอมท่ีออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพการบัญชี ถึงแมวามาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศทุกฉบับ (IES) จะมีความนาสนใจท่ีจะศึกษา  สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยตองการที่จะ
ศึกษาฉบับท่ี 2,3,5และ7 ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติอยู   ผลท่ีไดรับจากงานวิจัยสามารถนําไปใช
เปนขอมูลแกหนวยงานที่เปนผูกํากับดูแลวิชาชีพการบัญชีไดกําหนดลักเกณฑ ในการปฏิบัติงานตามสภาพท่ี
เปนจริง    และยังสามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการทําวิจยัคร้ังนี้ผุวิจัยมีวตัถุประสงคในการทําดังตอไปนี ้

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ(TA และ CPA)ท่ีมีตอปจจัยทีส่งผลตอทักษะความเปนมือ
อาชีพทางการบัญชี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยท้ัง 3 ดานท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพทางการบัญชี  
ในปจจยัท้ัง 3 ดานไดแก 
2.1.ปจจัยดานความรูทางวิชาชีพ (Professional knowledge)  

 2.2.ปจจัยดานประสบการณจากการทํางาน (Working Experience) 
    2.3.ปจจัยการพัฒนาความรูตอเนื่อง (Continuing Profession Development)  

3. เพื่อศึกษาปญหาและรวมถึงขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติท่ีจะทําใหเกดิการพัฒนานักวชิาชีพบัญชีไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 H1: ปจจยัความรูทางวิชาชีพประกอบดวยความรูดานบัญชี ความรูดานสอบบัญชี และความรูดานภาษีอากรมี   
       ความสัมพันธเชิงบวกกบัทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร 
H2: ปจจัยประสบการณจากการทํางานประกอบดวยความหลากหลายของธุรกิจท่ีตรวจสอบ จํานวนธุรกิจท่ีทํา    
       การตรวจสอบ และระยะเวลาท่ีทํางานดานตรวจสอบบัญชี มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมือ     
       อาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร 
H3: ปจจัยการพัฒนาความรูตอเนื่องประกอบดวยการอบรมอยางตอเนื่อง การศึกษาดวยตนเอง และการเขา    
       รวมกิจกรรมทางวิชาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
        และ ผูสอบบัญชีภาษอีากร 
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กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
             งานวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทยนี้ใชแนวความคิดจาก
สมาพันธนักบัญชีสากล (International Federation of Accounting Commission:   
IFAC) ท่ีไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชี  (International 
Accounting Education Standard for Professional Accountants : IES) โดยเฉพาะ IES 3 กําหนดวานักวิชาชีพ
บัญชี (Professional  Accountant) จําเปนตองมีทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills)  ในงานวิจัยนี้มุงศึกษา
ความสัมพันธดังกลาวจากกลุมผูสอบบัญชีเทานั้น อันประกอบดวย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผูสอบบัญชี
ภาษีอากร โดยแสดงไวในแผนภาพที่  1 ดังตอไปนี้ 
 

                   แผนภาพกรอบแนวคิดของการทําวิจัย 
แผนภาพท่ี 1 นักวิชาชีพบัญชีมีความคิดเหน็ตอปจจยัท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพ 
 
 
                                                                         ปจจัยท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพ 
 
นักวิชาชีพบัญช ี
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูสอบบัญชีภาษีอากร 
(TA ) 

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
( CPA) 

ความรูทางวิชาชีพ 

ประสบการณจากการทํางาน 

การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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แผนภาพท่ี 2  ปจจัยท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชี 
ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 
 

 
  

 
 
 

ประกอบดวย 

• ทักษะการเรียนรูอยางชาญฉลาด 

• ทักษะดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาท่ี 

• ทักษะดานบุคคล 

• ทักษะดานทักษะสัมพันธและการส่ือสาร 

• ทักษะดานองคการและการจัดการธุรกิจ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยในกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา โดยเลือกจากกลุมผูสอบบัญชี
ภาษีอากร(TA)ประเทศไทย จํานวน 2,025 คนจาก Web  Site  กรมสรรพกรสุมตัวอยางเปนกลุมประชากร
จํานวน 400 คน และผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)ประเทศไทย จำนวน 5,120  คนจาก  Web  Site  สภาวิชาชีพ
บัญชีฯสุมตัวอยางเปนกลุมประชากรจํานวน 400 คน  การเลือกกลุมวิชาชีพดานการตรวจสอบเนื่องจากเปน
กลุมวิชาชีพท่ีไดใชทักษะทางบัญชีมากท่ีสุด กลุมตัวอยางเหลานี้มีประสบการณและมีความเขาใจในวิชาชีพ
บัญชี    ดังนั้นจึงเปนกลุมตัวอยางท่ีนาจะใหขอมูลท่ีเปนประโยชนและเกี่ยวของกับหัวขอท่ีตองการศึกษาดี
ท่ีสุด 
 
ขอจํากัดของการวิจัย   

- ไมมี   - 
 

นิยามศัพท 
1.นิยามตัวแปรตาม( สภาวิชาชีพบัญชี , 2551) 

ความรูทางวิชาชีพ 

ประสบการณจากการทํางาน 

 
ทักษะความเปนมืออาชีพ
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และผูสอบบัญชีภาษีอากร 

H1 

H2 

H3 
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills)    
หมายถึง ความสามารถประเภทตางๆท่ีจําเปนตอการนําความรูทางวิชาชีพ คานิยม จริยธรรม และ

แนวความคิดทางวิชาชีพไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมทางวิชาชีพ         
นักวิชาชีพบัญชีจําเปนตองมีทักษะจํานวนหนึ่ง รวมท้ังทักษะเฉพาะดานและทักษะในการทํางาน ทักษะองคกร
และการบริหารธุรกิจ ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะในการส่ือสารระหวางบุคคล ทักษะความรูตางๆ และทักษะใน
การพิจารณาเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
 
2.นิยามตัวแปรอิสระ 
    2.1. ความรูทางวิชาชีพ (Professional knowledge)   

หมายถึง หัวขอตางๆท่ีรวมมาเปนหัวขอการเรียนของวิชาบัญชี รวมท้ังสาขาวิชาทางธุรกิจตางๆ ท่ีเม่ือ
มารวมกันแลวจะเกิดองคความรูท่ีจําเปนตอนักวิชาชีพบัญชี   ซ่ึงนํามาจากหลักสูตรตัวอยางจากสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ท่ีกําหนดความรูหลักของโปรแกรมการศึกษาดานการบัญชีไวใน 3 หัวขอหลัก 
ไดแก 1. การบัญชี การเงิน และความรูท่ีเกี่ยวของ   2.ความรูดานองคกรและธุรกิจ และ  3.ความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     2.2. ประสบการณทํางานจริง หรือ ประสบการณทางวิชาชพี (Practical experience or professional  
            experience) 

หมายถึง การทําหนาท่ีตางๆท่ีเกี่ยวของกับดานบัญชีในระหวางท่ีทํางานอยู ประสบการณการทํางาน
จริงซ่ึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการการไดรับรองเปนนักวิชาชีพบัญชีนั้นมุงหมายท่ีจะสงเสริมการพัฒนา
และการนําไปใชโดยตรงของความรูทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และคานิยม จริยธรรม และแนวความคิด
ทางวิชาชีพ ทายท่ีสุดแลว ผูฝกงานจะไดแสดงความสามารถทํางานท่ีจะทําหนาท่ีตางๆของนักวิชาชีพบัญชี
ผานประสบการณทํางานจริง ประสบการณการทํางานจริงยังหมายความถึงประสบการณท่ีตอเนื่องในดาน
บัญชีของนักวิชาชีพบัญชี  
 
      2.3. การพัฒนาทางวิชาชพีอยางตอเนื่อง  (Continuing professional development - CPD)  

หมายถึง การไดมาซ่ึงความสามารถ ซ่ึงสงเสริมใหเกิดความสามารถทํางาน บุคคลสามารถพัฒนา
ความสามารถของตนผานกระบวนการการศึกษาและการฝกอบรม หรือการไดรับขอมูล  
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3. นิยามศัพทท่ีเก่ียวของ ( สภาวิชาชีพบัญชี, 2551) 
 
    3.1.วิชาชพีบัญชี (Professional  Accounting)    
  หมายถึง วิชาชีพในดานการบัญชี    ดานการสอบบัญชี   ดานการบัญชีบริหาร  ดานการวางระบบบัญชี  
ดานการบัญชีภาษีอากร  ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี     และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอ่ืนตามท่ี
กําหนดโดยกระทรวง ฯ 
 
    3.2. นักวิชาชีพบัญชี (Professional Accountant)   

หมายถึง  บุคคลท่ีเปนสมาชิกขององคกรสมาชิกสมาพันธนักบัญชีสากล (International Federation of 
Accountants: IFAC)   สภาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยไดเปนสมาชิกของ IFAC  ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีใน
ประเทศไทยจึงไดมีการกําหนดคํานิยามศัพทตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชี 
(International Accounting Education Standard : IES)  

 
    3.3.ความสามารถ (Capability)  

หมายถึงความรูทางวิชาชีพทักษะทางวิชาชีพ และคานิยม จริยธรรม และแนวความคิดทางวิชาชีพ ท่ี
จําเปนตอการแสดงความสามารถทํางาน ความสามารถนั้นเปนลักษณะของบุคคลท่ีทําใหบุคคลสามารถทํา
หนาท่ีของตนได ขณะท่ีความสามารถทํางานนั้นหมายถึงการแสดงการปฏิบัติงานจริง การมีความสามารถเปน
ตัวบงช้ีวาบุคคลหน่ึงมีความสามารถท่ีจะทํางานไดอยางดีในท่ีทํางาน ความสามารถนั้นรวมถึงความรูในระดับ
ท่ีนาพอใจ ทักษะเฉพาะดานและการทํางาน ทักษะทางการปฏิบัติ ความสามารถดาน    ความรู (รวมทั้ง
วิจารณญาณทางวิชาชีพ) และคานิยม จริยธรรม และแนวคิดทางวิชาชีพ ความสามารถเหลานี้บางทีอาจถูก
กลาวถึงในเอกสารอ่ืนวาเปนความสามารถ (Competencies, Capacities, Abilities) ทักษะท่ีสําคัญ ทักษะหลัก 
ทักษะและคานิยมพื้นฐาน แนวความคิด ลักษณะนิสัยท่ีทําใหแตกตาง คุณสมบัติท่ีแพรหลาย และลักษณะของ
บุคคล 
 
     3.4. ความสามารถ ทํางาน (Competence)  

หมายถึง  การสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีการงานถึงระดับท่ีกําหนดไว ภายใตสภาพแวดลอมการทํางาน
จริงความสามารถทํางานหมายถึงความสามารถที่แสดงเพื่อทําหนาหรืองานท่ีเกี่ยวของใหถึงมาตรฐานท่ี
กําหนดไว ขณะท่ีความสามารถ (Capability) หมายความถึงลักษณะของบุคคลท่ีทําใหมีศักยภาพท่ีจะ
ปฏิบัติงาน ความสามารถทํางานหมายถึงการแสดงการปฏิบัติงานจริง ความสามารถทํางานอาจวัดไดโดยหลาย
วิธี รวมถึงการปฏิบัติงานในท่ีทํางาน การจําลองการปฏิบัติงานจริง การทดสอบโดยการเขียนหรือพูด และการ
ทดสอบดวยตนเอง 
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3.5. ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   (Certified     Public   Accountant: CPAs)  
หมายถึง ผูข้ึนทะเบียนและผานการทดสอบจนไดรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสภา

วิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  โดยสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและ
หางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ปฏิบัติงานตามท่ีสภาวิชาชีพฯ กําหนดสําหรับการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี และปฏิบัติงานตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดเชนเดียวกันกับผูสอบบัญชีภาษี
อากร 
 

3.6. ผูสอบบัญชภีาษีอากร (Tax Auditor)   ( กรมสรรพากร,2551) 
หมายถึง ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงเปนผูท่ีสามารถ

ตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะหางหุนสวนจดทะเบียนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีไดรับยกเวนไมตอง
จัดทํางบการเงินเพื่อการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต อันประกอบดวยหาง
หุนสวนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท และรายไดรวมไม
เกิน 30 ลานบาท ดังนั้น บุคคลท่ีจะขอข้ึนทะเบียนและไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปนผูสอบ
บัญชีภาษีอากร จะตองมีคุณสมบัติและผานการทดสอบตามคําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป.98/2544 จึงกลาวไดวา
เปนวิชาชีพท่ีมีการพัฒนาจากความตองการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 จากการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชีในประเทสไทย  ผูวิจยัไดตั้ง
วัตถุประสงคซ่ึงจะกอใหเกดิประโยชนมีดังตอไปนี ้
           1. เปนขอมูลในการพัฒนา  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัญชีใหกับนกัศึกษาการบัญชีในประเทศไทย
และใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาสากล 
            2. เปนขอมูลใหมีการพัฒนา  ปรับปรุง  หลักสูตรและขอบังคับเกีย่วกับการศึกษาตอเนื่องเพื่อพัฒนา
ทักษะสําหรับนักวิชาชีพบัญชี ในกรณีท่ีเปนสถาบันจัดอบรมและใหบริการวิชาการแกสังคม 
            3. เปนแนวทางใหหนวยงานกํากับดูแลนักวิชาชีพบัญชีในดานตางๆไดมีการพัฒนา  มาตรฐานการ
บัญชี, ขอกฎหมาย และขอกําหนดทางวิชาชีพในประเทศไทย 
            4. เปนแนวทางพัฒนานักบัญชีมืออาชีพใหมีความรู  ความสามารถ มีประสบการณพรอมในการทํางาน
อยางนาเช่ือถือ 
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บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายและขอกําหนดคุณสมบัติของ
นักวิชาชีพบัญชี ทักษะความเปนมืออาชีพ และมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชและ
นําเสนอเปนกรอบความคิดในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. แนวความคิดจากสมาพันธนักบัญชีสากล (International Federation of Accounting Commission: 
IFAC)  ท่ีไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชี (International 
Accounting Education Standard for Professional Accountants : IES) 

2. กฎหมาย ขอกําหนด และขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. แนวความคดิจากสมาพันธนักบัญชีสากล (International Federation of Accountants: IFAC) 
 

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภเปนสมาชิกของ IFAC   ใชคํานิยามและ
องคประกอบของทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชีวิชาชีพคามกรอบของ IFAC ดวย ทางสมาพันธนัก
บัญชีสากล (International Federation of Accountants: IFAC)  กําหนดไวในทักษะดังกลาวไวในมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional 
Accountants: IES) งานวิจัยนี้จะกลาวถึงมาตรฐานท่ีเกี่ยวของจํานวน 4 ฉบับ ไดแก IES 2, 3, 5 และ 7 โดย
ผูวิจัยสรุปเนื้อหาที่สําคัญของมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชี (IES) แตละฉบับ
ดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูประถัมภ,2551) 
 
IES 2: มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 2   “โปรแกรมการศึกษาบัญชีวิชาชีพ”  

ไดกลาวถึง  สวนประกอบของความรูทางวิชาชีพบัญชีท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษากอนเปนนัก
วิชาชีพ  ความรูหลักของโปรแกรมบัญชีศึกษาไดถูกแสดงภายใต 3 หัวขอหลักอันไดแก 1.การบัญชี การเงิน 
และความรูท่ีเกี่ยวของ 2. องคประกอบความรูดานองคกรและธุรกิจ ซ่ึงจะครอบคลุมหัวขอการเรียนดาน
เศรษฐศาสตร      ส่ิงแวดลอมทางธุรกิจ      จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ   ตลาดทางการเงิน   วิธีการทาง
ตัวเลขตางๆ   พฤติกรรมองคกร    การตัดสินใจดานการบริหารและกลยุทธ   การตลาด และธุรกิจระหวาง
ประเทศและโลกาภิวัฒน 3 .ความรูเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ จะครอบคลุมหัวขอ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ

DPU



10 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ     ความรูเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ    ความสามารถทํางานในการ
ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถทํางานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 จากท่ีกลาวขางตนจะเห็นไดวาเปนการกําหนดเนื้อหาวิชาท่ีจะนํามาใชในการจัดทําหลักสูตรการศึกษา
ดานการบัญชี ดวยเหตุนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯจึงไดมีการออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 17/2552 เร่ือง
หลักสูตรตัวอยางปริญญาตรีทางการบัญชี เพ่ือใชเปนตนแบบใหกับสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรการบัญชีของแตละสถาบัน หลักสูตรตัวอยางมีการกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตองไมนอย
กวา 126 หนวยกิต และตองมีรายวิชาเอกทางวิชาชีพท่ีเปนไปตามประกาศฉบับนี้ หลักสูตรของสถาบันฯ จึงจะ
ไดรับพิจารณารับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลใหบัณฑิตบัญชีท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
สามารถเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีฯและสามารถเขาทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือเขาทํางานเปนนักบัญชีได  แตอยางไรก็ตามความรูท่ีจําเปนตอวิชาชีพจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจวานัก
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานนั้น ตองการความรูในดานตางๆอยางไร  งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาการประยุกตใชความรูจาก
มาตรฐานการบัญชี   มาตรฐานการสอบบัญชีและการภาษีอากร ของนักวิชาชีพบัญชีท่ีปฏิบัติงานจริง 
 
IES 3 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับท่ี 3  “ทักษะทางวิชาชีพ” 

กลาวถึงทักษะท่ีจะเปนสําหรับนักวิชาชีพบัญชีแบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
1. ทักษะดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด แบงเปน 6 ระดับ คือ ความรู ความเขาใจ การนําไปใช การ

วิเคราะห การนําไปแกไขปญหา และการประเมินผล    ทักษะดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด จะทําให           
นักวิชาชีพบัญชีสามารถแกไขปญหา ตัดสินใจ และแกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทักษะเหลานี้
มักไดมาจากหลักสูตรการเรียนท่ัวไปในภาพกวาง ทักษะดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด ท่ีจําเปนประกอบดวย      
ความสามารถท่ีจะเห็น ไดมา จัดการ และเขาใจขอมูลจากคนท่ัวไป ส่ือ และส่ิงพิมพตางๆ    ความสามารถท่ีจะ
สงสัย หาขอมูล คิด และหาเหตุผลไดและความสามารถท่ีจะตั้งปญหา และแกไขปญหาท่ีไมเคยเจอมากอนได 

2.ทักษะดานเทคนิค และปฏิบัติหนาท่ี ประกอบไปดวยทักษะโดยท่ัวไปและทักษะท่ีเฉพาะเจาะจงกับ
นักบัญชี  ซ่ึงประกอบไปดวย     ความสามารถในการคํานวณและการใชเคร่ืองมือทางเทคนิคตางๆ     
ความสามารถในการทําโมเดล และกาวิเคราะหความเส่ียง     การวัดผล  การรายงานผลและการทําตามกฎ
ขอบังคับ 

3. ทักษะดานบุคคล คือ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักวิชาชีพบัญชี การพัฒนาทักษะเหลานี้จะชวยให
เพิ่มความสามารถในการเรียนรูและการพัฒนาตัวเองได ซ่ึงทักษะเหลานี้ประกอบดวย    การบริหารจัดการ
ตนเอง       ความคิด อิทธิพล และการเรียนรูตนเอง    ความสารมารถที่จะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรที่มี
จํากัด และจัดการงานตางๆใหเสร็จตามวันเวลาท่ีกําหนด       ความสามารถท่ีจะสรางความคาดหวังและ
เปล่ียนแปลงความคาดหวังไดหากเกิดการเปล่ียนแปลงในสถานการณ       พิจารณาความหมายของคุณคาของ
วิชาชีพ คุณธรรม และทัศนคติในการตัดสินใจ  และความสงสัยในแบบวิชาชีพ 
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4. ทักษะดานทักษะสัมพันธและการสื่อสาร จะชวยใหนักบัญชีมืออาชีพจะทํางานรวมกับคนอ่ืนใน
องคกรได รับสงขอมูลได ทําการตัดสินใจอยางมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพได องคประกอบของ ทักษะดาน
ทักษะสัมพันธและการส่ือสารประกอบดวย   การทํางานรวมและปรึกษางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับและ
แกปญหาความขัดแยง      การทํางานเปนกลุม    การปฏิสัมพันธระหวางคนท่ีมีวัฒนธรรมหรือมีความคิดเห็นท่ี
ตางกัน   การเจรจาเพ่ือไดขอสรุปหรือขอตกลงท่ียอมรับได       การทํางานอยางมีประสิทธิภาพในสภาวะ
แวดลอมท่ีแตกตาง    การนําแสนอ การพูดคุย การรายงาน และช้ีประเด็นอยางมีประสิทธิภาพ ผานการเขียน 
และ พูดท้ังในรูปแบบทางการและไมเปนทางการ       ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญ
กับวัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตาง 

5. ทักษะดานองคการ และของผูบริหารจัดการธุรกิจ มีความสําคัญเพิ่มข้ึนตอวิชาชีพนักวิชาชีพบัญชี 
ผูซ่ึงจะเปนผูท่ีมีบทบาทตอการบริหารระบบขององคกร ในอดีตขอบเขตของนักบัญชีอาจถูกจํากัดอยูเพียงแค
การเก็บและรวบรวมขอมูลเพื่อใหหนวยงานอ่ืนนําไปใช แตปจจุบันนักบัญชีไดเขาไปมีบทบาทกับหลายกลุม
งานมากข้ึน  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีนักบัญชีจะตองเขาในทุกองคประกอบขององคกร จะตองมีความรูดาน
ธุรกิจมากข้ึน และมีความเขาในในเร่ืองการบานการเมืองและเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในนานาประเทศ ทักษะดาน
องคการ และของผูบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบดวย       การวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารโครงการ การ
บริหารบุคคลและทรัพยากร การตัดสินใจ    ความสามารถในการจัดและแบงงาน และการกระตุนและพัฒนา
บุคลากร    การมีภาวะผูนํา   การพิจารณาและตัดสินใจอยางมืออาชีพ 

 
จากทักษะท้ัง 5 ดานท่ีจําเปนตอวิชาชีพบัญชีเหลานี้นั้น  ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯไดระบุไวในหลักสูตร

การศึกษาทางการบัญชีของประเทศไทย โดยเฉพาะในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  และในรายวิชาแกน  ดังนั้นเม่ือ
สําเร็จการศึกษาและจบหลักสูตรก็ถือไดวาศึกษาทักษะดานตางๆอยางครบถวน แตส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือทักษะ
เหลานี้เม่ือทํางานในวิชาชีพแลวจะสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม และ
ทักษะท่ีไดจากประสบการณในการทํางาน  การเรียนรูและพัฒนาไดเพิ่มเติมจากการทํางานจริงในวิชาชีพ จะมี
ผลอยางไรตอทักษะความเปนมืออาชีพ ดังนั้นจึงเปนเร่ืองท่ีผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อใหไดมาซ่ึงทักษะ
ท่ีแทจริงในวิชาชีพบัญชี 
 
IES 5 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 5   “ ขอกําหนดเก่ียวกับประสบการณทํางานจริง ”  

กลาวถึง  ประสบการณการปฏิบัติงานจริงท่ีจําเปน  และระยะเวลาของประสบการณการปฏิบัติงานจริง 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความพรอมในการเปนนักบัญชีมืออาชีพบัญชีนั้นควรจะกําหนดใหเปนสวนหน่ึง
ของคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่ง สําหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้ันควรจะตองมีระยะเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะทําให
ผูสมัครสอบเปนนักวิชาชีพบัญชีแสดงวาตนเองมีความรู มีทักษะอยางมืออาชีพ มีคุณคาเยี่ยงมืออาชีพ รวมท้ังมี
จริยธรรมและทัศนคติท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานยี่ยงมืออาชีพ 
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ระยะเวลาของประสบการณการทํางานจริงอยางนอยควรเปนเวลาสามป อีกท้ังการกําหนดระยะเวลาของ
ระดับปริญญาท่ีเกี่ยวของ (สูงกวาระดับปริญญาตรี เชน ปริญญาโท) ระยะเวลาของประสบการณการ
ปฏิบัติงานจริงท่ีพอเพียงถูกพิจารณาวาเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับผูสมัครสอบที่จะสามารถแสดงตนตอ
สาธารณชนในฐานะนักบัญชีมืออาชีพ นั่นคือนอกเหนือจากการศึกษาเชิงวิชาการ ยังตองมีประสบการณการ
ทํางานจริงดวย กฎเกณฑดังกลาว IFAC ยังเสนอใหแตละประเทศสามารถจัดใหมีความแตกตางกันระหวาง
กลุมสมาชิกของ IFAC ในแตประเทศอีกดวย และยังเสนอแนะใหมีความสอดคลองกับกฎหมายของชาติและ
กฎหมายทองถ่ินนั้นๆ สอดคลองกับขอกําหนดของหนวยงานท่ีกํากับดูแลวิชาชีพ รวมท้ังความคาดหวังของ
สาธารณชน สําหรับการจัดใหมีประสบการณการปฏิบัติงานจริงนั้น สามารถจัดใหไดรับหลังจากโปรแกรม
การศึกษาหรือพรอมๆไปกับโปรแกรมการศึกษา ซ่ึงควรท่ีจะจัดใหมีการติดตามและการควบคุมอยางเหมาะสม 
โดยท่ีโปรแกรมการปฏิบัติงานจริงควรจะเปนประโยชนตอทั้งสองฝายท้ังผูฝกหัดงาน นายจาง เพื่อใหมีการ
พัฒนาไปดวยกัน ในระหวางการฝกงานตองจัดทําบันทึกของประสบการณการปฏิบัติงานจริงท่ีไดรับและควร
ท่ีจะตองไดรับการตรวจโดยท่ีปรึกษาเปนระยะๆ โปรแกรมประสบการณการปฏิบัติงานจริงจําเปนท่ีจะตองถูก
ออกแบบและปฏิบัติเพื่อบรรลุขอกําหนดประสบการณการทํางานท่ีกําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแลนกัวชิาชีพ 
และจําเปนท่ีจะตองมีประสิทธิภาพและใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกลุมประเทศสมาชิกของ IFAC 
ซ่ึงมีสมาชิกท่ีเหมาะสมสําหรับการข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตสอบบัญชี จะตองกําหนดคุณสมบัติจําเปนนี้ 
เพื่อใหเกิดความม่ันใจวานักวิชาชีพบัญชีไดรับประสบการณการตรวจสอบท่ีเหมาะสมในระหวางระยะเวลาท่ี
กําหนด 

สําหรับในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯกําหนดคุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเพื่อเขาการทดสอบการ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไววาตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาไดรับการรับรอง และจะตองมีประสบการณในการ
ทํางานทางดานวิชาชีพอยางนอยกวา 3 ป และคิดเปนจํานวนชั่วโมงการทํางานไมนอยกวา 3,000 ช่ัวโมง ใน
ปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯไดออกขอบังคับฉบับท่ี 18 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการฝกงาน การทดสอบเกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตพ.ศ.2552  โดยเพ่ิมการฝกงานทางดานการตรวจสอบอีก 1 ป และ 
1,000 ช่ัวโมง  ส่ิงท่ีนาสนใจวามีความแตกตางในแนวคิดนี้สําหรับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรโดย
กรมสรรพากรนั้น ไมไดกําหนดช่ัวโมงการฝกงานของผูสอบบัญชีภาษีอากรเอาไว  แตเม่ือผานการทดสอบ
กอนเขาสูวิชาชีพจะตองผานการอบรมกอนเปนระยะเวลา 3 วันในหลักการการปฎิบัติงานทางดานการ
ตรวจสอบภาษีอากร    จะเห็นวาท้ัง สองหนวยงานมองเห็นความสําคัญการมีประสบการณทํางานท่ีแตกตาง
กัน ดังนี้ประสบการณจากการทํางานจะสามารถหรือสงผลทําใหคุณภาพของงานตรวจสอบไดคุณภาพมากข้ึน
จริงหรือไม  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาในประเด็นนี้ โดยศึกษาวามีความแตกตางระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และผูสอบบัญชีภาษีอากร โดยสอบถามจากจากการยอมรับของผูใชบริการ 
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IES 7 มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศฉบับท่ี 7  “การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง”   
หลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตการทํางานและการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถทาง

วิชาชีพนั้น มีจุดประสงคท่ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไดพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพเพื่อผลประโยชนของสาธารณชน ในประเทศไทยไดรับเอาแนวคิดนี้มาใชโดยท้ังทาง
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และกรมสรรพากร ไดออกขอกําหนดสําหรับ     
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีท้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูทําบัญชี และผูสอบบัญชีภาษีอากร ใหมีการอบรมพัฒนา
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ดังนี้  1) กรมพัฒนาธุรกิจการคาจะดูแลการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องของผูทําบัญชี
ใหมีการฝกอบรมปละไมต่ํากวา 6 ช่ัวโมงรวมระยะเวลา 3 ป 27 ช่ัวโมงเปนช่ัวโมงบัญชี 18 ช่ัวโมงและอ่ืนๆอีก 
9 ช่ัวโมง  2) สภาวิชาชีพบัญชีฯ กํากับจะดูแลการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหมี
การฝกอบรมอยางนอยปละ 12 ชั่วโทงเปนช่ัวโมงบัญชีไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง    และ3) กรมสรรพากรกํากับดู
และกําหนดการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องของผูสอบบัญชีภาษีอากรใหมีการฝกอบรมปละ 12ช่ัวโมงเปน
ช่ัวโมงการภาษีอากร 9 ช่ัวโมงและเปนบัญชี กาตรวจสอบบัญชี อีก 3 ช่ัวโมง   

IFAC ไดนําเสนอวิธีการวัดผลความสําเร็จของการอบรมพัฒนาความรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 3 วิธี 
ดังตอไปนี้ 
 

1. วิธี Input-Based   กําหนดจํานวนของกิจกรรมการเรียนรูท่ีพิจารณาแลววาเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
และรักษาไวซ่ึงความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ     ระบบ Input-Based เดิมใชวัดผลของการพัฒนาและ
ดํารงไวซ่ึงความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ เพราะงายตอการวัดผลและพิสูจนได อยางไรก็ตามวิธี Input-
based มีขอจํากัดเชนกัน อาทิเชน ไมสามารถวัดผลสําเร็จของการเรียนรู หรือ การพัฒนาของความสามารถได
เสมอไป ผูประกอบวิชาชีพบัญชีบางคนอาจไมไดเขารวมสัมมนาหรือหลักสูตร แตก็สามารถบรรลุเง่ือนไขของ 
Input-Based ในการวัดผลและการพิสูจนได   วิธีการท่ีรูปแบบสําคัญกวาเนื้อหานี้  จะเปนการทําลาย
วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่อง กลุมสมาชิกอาจแกไขขอจํากัดนี้ไดโดยการ
ส่ือใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่องและขอตกลงของการเรียนรูระยะยาว  
 

2. วิธี Output-Based กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีแสดงผลงานที่มีการพัฒนาและรักษาไวซ่ึง
ความสามารถเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ วิธีการ Output-Based เนนท่ีการวัดผลการพัฒนาและรักษาความสามารถ
ท่ีไดรับจากการเรียนรูมากกวาปริมาณของกิจกรรมการเรียนรูอันหลากหลายท่ีไดปฏิบัติเสร็จ โดยการแสดง
หลักฐานตองมีลักษณะดังนี้   

2.1 สามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจนโดยผูท่ีมีความสามารถ และ   
2.2 สามารถวัดไดโดยใชวิธีการประเมินท่ีสามารถใชไดจริง 
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     3. วิธีผสม( Mix-Based)   เปนการรวมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธี Input-Based และวิธี 
Output-Based  โดยการกําหนดจํานวนกิจกรรมการเรียนรูและวัดผลสําเร็จท่ีได  ดังนั้นวิธีผสมจึงเปนการใชวิธี 
Input และ Output ผสมผสานกัน โดยอาจมีหลายทางเลือกในการปรับใชวิธีแบบผสมผสานเพื่อนํามาใชใน
กลุมสมาชิกของ IFAC    
 
  IFAC ยังเนนวากลุมสมาชิกตองมีความม่ันใจวากระบวนการติดตามและบังคับใชการอบรมพัฒนา
อยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยกลุมสมาชิกอาจพิจารณาการจัดต้ังคณะกรรมการอาสาสมัครท่ีทํา
การตรวจตราขอกําหนดของการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง และกระบวนการติดตามผล และการบังคับใชตาม
กฎหมาย   ในดานผลประโยชนตอสาธารณชน กลุมสมาชิกควรรายงานตอสาธารณชนวาสมาชิกไดปฏิบัติตาม
ขอตกลงของการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานนี้ 
 ในประเทศไทย ผูวิจัยพิจารณาจากลักษณะการพัฒนาความรูตอเนื่องท่ีนํามาใชแลวพบวาเปนแบบ
วิธี Input-Based    มีการกําหนดจํานวนของกิจกรรมการเรียนรู   มีมาตรฐานการวัดปริมาณของกิจกรรมการ
อบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง ในรูปของจํานวนช่ัวโมงหรือจํานวนหนวยการเรียนรูตามท่ีไดกลาวแลวขางตน 
นอกจากนี้ผูวิจัยตองการศึกษาวาการกําหนดการอบรมพัฒนาอยางตอเนื่องท่ีแตกตางกันจะทําใหนักวิชาชีพ
บัญชีสามารถพัฒนาตนเองไดจริงหรือไมและนักวิชาชีพบัญชีมีปญหาหรือไมอยางไรในกับการการอบรม
พัฒนาอยางตอเนื่องในทางปฏิบัติ 
 
2. แนวคิดจากกฎหมาย ขอบังคับ และขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี   
2.1  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ( กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
 พรบ.นี้มีวัตถุประสงคใหธุรกิจจัดทําบัญชีใหเปนตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีสาระสําคัญอยู          
2 ประเด็นดังนี้ 1.กําหนดความรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีโดยผูมีหนาท่ีท่ีตองจัดทําบัญชีซ่ึงจะตองจัดทํา
บัญชีตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดไวอยางครบถวน  2. ผูทําบัญชีจะตองมีคุณสมบัติตามที่พรบ.การ
บัญชี พ.ศ.2543 กําหนด มีคุณวุฒิการศึกษาข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจ ก.ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเทา  
สามารถทําบัญชีไดทุกธุรกิจ  ข.อนุปริญญาตรี  ปวส. ทางการบัญชี ทําบัญชีไดเฉพาะธุรกิจที่มีทุนไมเกิน         
5  ลานบาทหรือมีสินทรัพยไมเกิน 30 ลานบาทหรือรายไดรวมไมเกิน 30 ลานตอป 
 
2.2 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547 (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูประถัมภ)  
 พรบ. 2547 มีสาระท่ีสําคัญคือการจัดต้ังสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแล สงเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพบัญชี และกํากับดูแลผูสอบบัญชีรับอนุญาต การออกพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547 
ทดแทนพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ.2505 จึงไดกําหนดคุณสมบัติของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสวนท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัยไวดังนี้ 
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1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองเทียบเทาไมต่ํากวา
ปริญญาดังกลาว โดยศึกษาและสอบผานวิชาบัญชีครบถวน ตามท่ี กําหนด 8 รายวิชา แตละวิชามีหนวยกิตอ
ยางนอย 3 หนวยกิต  

2. ตองยื่นคําขอแจงการฝกหัดงานตอสภาวิชาชีพบัญชีแลว ปจจุบันจะตองมีช่ัวโมงการฝกงานไมต่ํา
กวา 3,000 ช่ัวโมงในระยะเวลา 3 ป 

 3. ตองผานการทดสอบตามท่ีอธิบดีกําหนด  ซ่ึงมีจํานวน 6 วิชาไดแก วิชาการบัญชี-1  วิชาการ
บัญชี-2   วิชาการสอบบัญชี-1  วิชาการสอบบัญชี-2    วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชี  และวิชาการสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร  
 
 4. เปนสมาชิกและไดรับการข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 
 5. ตองเขารับการอบรมหรือสัมมนาตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
 
 นอกจากนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯยังเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพดานการตรวจสอบ  
การรับรองเอกสารและการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ ได
กําหนดคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี โดยแบงการกํากับดูแลแยกออกจากกัน แตอยางไรก็ตามผูท่ีจะเขาสู
วิชาชีพบัญชีได จะตองเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีเทานั้น ดังนั้น กฏระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีสภา
วิชาชีพไดออกประกาศใช นักวิชาชีพบัญชีจะตองปฏิบัติตาม ซ่ึงจะเห็นไดวา ความรูทางดานบัญชีไมวาจะทํา
วิชาชีพบัญชีดานใด จะถูกกําหนดไวในหลักสูตรท่ีเรียนมาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีศึกษามาอยูแลว 
 
2.3   ขอบังคับสภาวิชาชีพ ฉบับท่ี15 เร่ือง หลักเกณฑ และวีธีการเก่ียวกับการเขารับการฝกอบรมหรือเขารวม
ประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2550 
มีสาระสําคัญสรุปเปนประเด็นตางๆดังนี ้
 2.3.1 การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง หลักเกณฑวิธีการเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรม   หรือเขา
รวมสัมมนา  เพื่อพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดแกประเภทการพัฒนาความรู
ตอเนื่องทางวิชาชีพ     การพัฒนาความรูตอเนื่อง มีท้ังประเภทอยางเปนทางการ และอยางไมเปนทางการ 

1) การพัฒนาความรูตอเนื่องอยางเปนทางการ ไดแก ประเภทการพัฒนาความรูตอเนื่องท่ีสามารถ
ประเมินผล หรือตรวจสอบได ซ่ึงออกแบบเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของความรูและทักษะท่ีตองการ 
ดังตอไปนี ้

DPU



16 
 

ก. เขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนา ท่ีสภาวิชาชีพบัญชี ใหความเห็นชอบในหลักสูตร 
วิทยากร และผูจัดการอบรมหรือการสัมมนา 

ข. เปนวิทยากร ในหลักสูตรท่ีสภาวิชาชีพบัญชีใหความเห็นชอบ 
ค. เขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีท่ีมีเนื้อหาตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด และได

เผยแพรในวารสาร หรือทางอินเตอรเน็ต หรือในท่ีประชุมวิชาการ 
ง. เขียนหนังสือหรือตําราทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีท่ีมีเนื้อหาตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

และไดมีการจัดพิมพเผยแพรเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการดวยตนเองตอท่ีประชุมวิชาการโดย
ผลงานนั้นตองเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

จ. เปนกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางานทางวิชาการในสภาวิชาชีพบัญชี หรือในหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด โดยมีวาระการดํารงตําแหนงไมนอยกวาหนึ่งป 

ฉ. สําเร็จการศึกษาในระดับสูงกวาวุฒิเดิม หรือระดับวุฒิเดิมแตในหลักสูตรหรือสาขาอ่ืนตามท่ีสภา
วิชาชีพบัญชีกําหนด 

 
2) การพัฒนาความรูตอเนื่องอยางไมเปนทางการ ไดแก ประเภทการพฒันาความรูตอเนื่องอ่ืน ๆ 

นอกจากขอ 1 และตองเปนไปตามท่ีสภาวชิาชีพบัญชีกําหนด 
 

2.3.2 จํานวนชัว่โมงการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชพี 
ผูสอบบัญชีตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องข้ันตํ่าอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
1.  ผูสอบบัญชีท่ีมีใบอนุญาตยังไมส้ินผล ตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง  12  ช่ัวโมง

ตอป เวนแตผูสอบบัญชีท่ีไดรับใบอนุญาตเปนปแรก จะตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องตาม
สัดสวนของจํานวนเดือนท่ีไดรับใบอนุญาตในปนั้น โดยไมนับเศษของเดือน 

2.  ผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตส้ินผล และมีความประสงคขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีใหม ตองมี
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่อง ดังนี้ จํานวน  12  ช่ัวโมง สําหรับปกอนปท่ีใบอนุญาตส้ินผล และ 
จํานวน  12  ช่ัวโมง สําหรับปท่ีใบอนุญาตส้ินผล เวนแตขอรับใบอนุญาตใหมภายในปท่ีใบอนุญาตส้ินผล ใหมี
จํานวนช่ัวโมงตามจํานวนเดือนกอนขอรับใบอนุญาตใหมและจํานวนช่ัวโมงตามจํานวนเดือนในชวงเวลา
หลังจากปท่ีใบอนุญาตส้ินผลจนถึงเดือนท่ีขอรับใบอนุญาตใหมท้ังนี้ จํานวนช่ัวโมงรวมกันแลวไมเกิน  72 
ช่ัวโมง โดยไมนับเศษของเดือน และใหนับยอนหลังไดไมเกิน  3 ป กอนวันยื่นขอรับใบอนุญาตใหม 

3. จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องตองมีประเภทการพัฒนาความรูตอเนื่องท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบัญชีหรือการสอบบัญชีไมนอยกวาคร่ึงหนึ่ง 
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2.4  กรมสรรพากรกับวิชาชพีผูสอบบัญชภีาษีอากร 
  จากการที่ภาคเอกชนมีการขยายตัวอยางมากตามเศรษฐกิจโลกน้ัน ในประเทศไทยมีผลกระทบอยาง
ชัดเจนคือการท่ีจํานวนของผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีไมเพียงพอกับปริมาณงบการเงินท่ีตองใหมีการรับรอง
อยางมีคุณภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการคาซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลไดมีมาตรการรวมกับกรมสรรพากรใน
ความพยายามท่ีจะแกไขปญหาการขาดแคลนผูสอบบัญชีรับอนุญาต จนเม่ือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 ประกาศใชและมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2543 โดยใหยกเลิกการตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของหางหุนสวนจํากัด ท่ีมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท และ
มีทรัพยสินรวมไมเกิน 30 ลานบาท ซ่ึงเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม(Small and Medium 
Enterprises: SMEs)  

หากแตวาการยกเลิกดังกลาว มีผลกระทบตองบการเงินท่ียื่นตอกรมสรรพากรเนื่องจากกรมสรรพากร
ยังคงมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดใหบริษัทและหางหุนสวนมีผูตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา          
3 สัตต  แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงจะตองยื่นตอกรมสรรพากร พรอมกับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) จึงไดมีการแกปญหาโดยกําหนดวิชาชีพบัญชีข้ึนใหมเรียกวาผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax 
Auditor) ขึ้น ภายใตการกํากับดูแลของกรมสรรพากร แยกตางหากจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public 
Accountant) ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
กรมสรรพากรไดออกขอกําหนดเท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีภาษีอากรดังนี้ 

 
2.4.1  คุณสมบัติของผูขอเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร  
1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองเทียบเทาไมต่ํากวา
ปริญญาดังกลาว ผูยื่นคําขอเขาทดสอบจะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ไมเกินวันท่ี วันสุดทายของ
การรับสมัครในแตละคร้ัง   
  2. ตองผานการทดสอบตามท่ีอธิบดีกําหนดจํานวน 3 รายวิชา ไดแก วิชาการบัญชี   วิชาการสอบบัญชี   
และวิชาความรูเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนท่ีเกี่ยวของกับหาง
หุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
         3. ผูผานการทดสอบครบทุกวิชาจะตองยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร พรอมชําระ
คาธรรมเนียมตออธิบดีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีประกาศรายช่ือผูผานการทดสอบ 
  4. การเขารับการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามท่ีกรมสรรพากรกําหนด 
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2.4.2 คําสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.98/2544 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมสรรพากรท่ี 146/2548 

กําหนดการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของผูสอบบัญชีภาษีอากร โดยผูสอบบัญชีภาษีอากรตองเขารับ
การอบรมทางดานกฎหมายภาษีอากร และความรูอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากร ไมนอยกวา    
9  ช่ัวโมงตอปและอบรมทางดานการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี 3 ช่ัวโมงตอปจากองคกรวิชาชีพ
บัญชีหรือหนวยงานท่ีอธิบดีให ความเห็นชอบ 

สําหรับผูสอบบัญชีภาษีอากรจะเห็นวา คุณสมบัติไมจําเปนจะตองมีช่ัวโมงการฝกงานกอนท่ีจะเขาสู
วิชาชีพ ผูวิจัยมีความสนใจวาถาไมมีประสบการณในการทํางาน ในวิชาชีพมากอนจะสามารถเปนผูตรวจสอบ
บัญชีท่ีมีประสิทธิภาพไดจริงหรือไม 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย พบวาสวนใหญงานวิจัยท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความรู 
ความสามารถของนักวิชาชีพบัญชี และคุณภาพของงานสอบบัญชี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองท่ีผูวิจัย
กําลังศึกษาอยูไมมี แตจะมีงานวิจัยของผูวิจัยอ่ืนในบางสวนท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะแยกออกเปน 2 ดานดังนี้ 
 
3.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของทางดานความรูความสามารถของนักวิชาชีพบัญช ี

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานวิจัยในประเทศไทยท่ีศึกษาในหัวขอดังกลาว ดังนี้ 

พรทิพย  ชุมเมืองปก (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบของกลยุทธการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทยที่มีผลตอประสิทธิผลงานสอบบัญชีและเปนท่ียอมรับของผูมีสวนไดเสีย(Audit 
Strategy of CPAs in Thailand : How Does it Affect Effectiveness and Stakeholders Acceptance)  จาก
การศึกษาพบวา ความรูดานการตรวจสอบบัญชี  การมีประสบการณในการตรวจสอบ รวมการท้ังเรียนรูซ่ึง
สงผลกระทบตอกลยุทธท่ีมีผลตอความมีประสิทธิผลในงานตรวจสอบบัญชีและสงผลตอการยอมรับจากผูมี
สวนไดเสียในกิจการท่ีทําการตรวจสอบนั้นอยางมีนัยสําคัญ 

สุนิษา พงจันทร  สุบรรณ เอ่ียมวิจารย และจิระทัศน ชิตทรงสวัสดิ์(2552) ไดทําการศึกษา เร่ืองผลกระทบทาง
คุณลักษณะทางวิชาชีพที่มีผลตอคุณภาพการสอบบัญชี ทางผูสอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย จาก
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะทางวิชาชีพ ดานการประยุกตใช มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปมี
ความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี รวมไปถึงคุณลักษณะทางวิชาชีพดานการใช
วิจารณญาณในการสังเกต สงสัยเปนผูประกอบการวิชาชีพ มีความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
การสอบบัญชีโดยภาพรวม 
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 จะเห็นไดวางานวิจัยดังกลาว ในงานวิจัยแรกไดศึกษาความรูในการประยุกตใชมาตรฐานการสอบ
บัญชีซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวก  กับคุณภาพงานสอบบัญชี สวนงานวิจัยท่ี 2 กลาวถึงเร่ืองความรูดานการ
ตรวจสอบ รวมถึงการมีประสบการณในการตรวจสอบ สงผลกระทบตอกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพในงาน
ตรวจสอบ และเปนท่ียอมรับจากผูมีสวนไดเสีย งานวิจัยขางตนยังขาดการศึกษาทางดานมาตรฐานการบัญชี 
การภาษีอากร ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นผูวิจัยจะศึกษาเพิ่มในสวนท่ีเปนปจจัยดานความรู ดาน
มาตรฐานการบัญชี และความรูดานการภาษีอากร ซ่ึงในปจจุบันความรูเหลานี้มีความจําเปนตอวิชาชีพบัญชี  
นอกจากนี้งานวิจัยยังสามารถที่จะศึกษาดานความรูอ่ืนๆไดอีก เพื่อเปนความรูใชในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

3.2 งานวิจัยทางดานประสบการณและการพัฒนาความรูตอเนื่องของนักวิชาชีพบัญช ี
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวของมีดังนี ้
 

นลินรัตน เดนดอนทราย  (2547) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีทําใหคุณภาพ
งานสอบบัญชีลดลง  : มุมมองของผูชวยผูสอบบัญชีและผูจัดการฝายบัญชี    มีผลวิจัยวาปจจัยท่ีทําใหคุณภาพ
งานสอบบัญชีลดลง สรุปไดดังนี้ 

1. ปจจัยพฤติกรรมของผูตรวจสอบไดแก  การรายงานช่ัวโมงปฏิบัติงานจริงมากกวาช่ัวโมงตาม
แผนการตรวจสอบ  รองลงมาคือการไมศึกษาถึงรายการท่ีเกี่ยวของและขอมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม  การละเวน
วิธีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 

2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูสอบบัญชีทําใหคุณภาพงานสอบบัญชีลดลง ไดแก ขาด
การฝกอบรมอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน   รองลงมาคือขาดประสบการณในการทํางานและการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับลูกคาในการปฏิบัติงาน 

3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยกับการเกิดพฤติกรรมของผูสอบบัญชี    พฤติกรรมท่ีทําให
คุณภาพงานสอบบัญชีลดลงท่ีมีนัยสําคัญ  5 ปจจัย ดังนี้ 

    3.1.ผูสอบบัญชีมีการฝกอบรมอยางเพียงพอในระดับมาก  พฤติกรรมของผูตรวจสอบบัญชีท่ีทําให
คุณภาพของงานลดนอยลง 

    3.2.ความตองการความสําเร็จของงานในระดับมาก  การเกิดพฤติกรรมของผูสอบบัญชีท่ีทําให
คุณภาพของงานสอบบัญชีลดลงจะนอย   

    3.3.ผูสอบบัญชีรับแรงกดดันทางเวลาในระดับมากการเกิดพฤติกรรมของผูสอบบัญชีท่ีทําให
คุณภาพของงานสอบบัญชีลดลงจะมากตามไปดวย 

    3.4.การปฏิบัติงานสอบบัญชีมีข้ันตอนมากเกินไป  และบางข้ันตอนไมจําเปน ถาสามารถลดลงได   
การเกิดพฤติกรรมของผูสอบบัญชีท่ีทําใหคุณภาพของงานสอบบัญชีลดลงจะนอยตามไปดวย 
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   3.5.ผูสอบบัญชีรับรูถึงความมีประสิทธิผลของการสอบทานงานสอบบัญชีในระดับมาก  การเกิด
พฤติกรรมของผูสอบบัญชีท่ีทําใหคุณภาพของงานสอบบัญชีลดลงจะนอย  แตหากผูตรวจสอบบัญชีรับรูถึง
ความมีประสิทธิผลของการสอบทานงานสอบบัญชีในระดับนอย  การเกิดพฤติกรรมของผูสอบบัญชีท่ีทําให
คุณภาพงานสอบบัญชีลดลงจะมาก 

 
บุญธรรม   พรเจริญ (2548 ) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปญหาการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑการปฏิบัติงานและการ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร  
สรุปผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 

1. ผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกัน ตางประสบปญหาท่ีปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑการปฏิบัติงานและการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร ฯ ในทุกๆ
ดานไมแตกตางกัน 

2. ผูสอบบัญชีภาษีอากรท่ีมีอาชีพแตกตางกัน   ตางประสบการณการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑการ
ปฏิบัติงานและการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร   

บัวจันทร อินธิโส  สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ และ สุธนา ธัญญขันธ(2552) ไดทําการศึกษา เร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางการพัฒนาตนเองกับความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา 
การพัฒนาตนเองดานการเรียนรูการพัฒนาตนเองดานความคิด การพัฒนาตนเองดานการส่ือสาร การพัฒนา
ตนเองดานภาวะผูนําตัวเอง มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความเปนมืออาชีพในภาพรวม ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงการพัฒนาตนเอง ทําใหการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

DeAngelo, H.L.  (1981) ไดทําการศึกษา เร่ืองคุณภาพของงานสอบบัญชี และใหความหมายคุณภาพของ

งานสอบบัญชี ไววา งานสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพนั้นผูสอบบัญชีจะตองสามารถตรวจพบขอผิดพลาดและ
สามารถท่ีจะรายงานขอผิดพลาดท่ีตรวจพบนั้นได ซ่ึงการท่ีจะตรวจพบขอผิดพลาดนั้นไดก็ตองข้ึนอยูกับ
ความรูความสามารถ เทคนิคท่ีใช การวางแผนการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และยังศึกษาพบวา สํานัก
งานสอบบัญชีท่ีมีขนาดใหญ จะสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดดีกวา เนื่องมาจากสํานักสอบบัญชีท่ีมีขนาด
ใหญยอมจะมีช่ือเสียงมาก จะตองรักษาช่ือเสียงใหคงไวดวยการใหบริการงานสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ และยิ่งไป
กวานั้นสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญสามารถท่ีจะจัดสรรทรัพยากรตางๆไดดีกวา ไมวาจะในเร่ืองของ
บุคลากรและการจัดการ  การไดมาซ่ึงทีมงานสอบบัญชีท่ีมีความรูความสามารถและมีทักษะท่ีสูงมารวมงานได 
จะทําใหคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังพบวาผูตรวจสอบบัญชีท่ีมี
ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับเทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชีท่ีดี   มีการอบรมอยางตอเนื่องและ
ประสบการณท่ียาวนานจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจพบขอผิดพลาดในงบการเงินได 
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สวนการรายงานขอผิดพลาดท่ีตรวจพบนั้นจะข้ึน อยูกับความเปนอิสระจากผูใชบริการแตละราย โดยผูสอบ
บัญชีท่ีมีความเปนอิสระมากมีแนวโนมท่ีจะรายงานขอผิดพลาดท่ีตรวจพบมากกวา 
 

Behn, Bruce K. ,  Jong-Hag Choi and Tony Kang.   (2007) ไดทําการศึกษาเร่ือง ขนาดของสํานักงาน

ตรวจสอบทําใหเกิดคุณภาพของการตรวจสอบ และราคาในการตรวจสอบ  งานวิจัยนี้ไดใชวิธีตรวจสอบไมวา
จะเปนขนาดของสํานักงานตรวจสอบซ่ึงมีความสําคัญ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดภาระกิจท่ีเฉพาะเจาะจงในการ 
ทําใหเกิดคุณภาพการตรวจสอบ และคาธรรมเนียมในการตรวจสอบ ตลอดจนขนาดของสํานักงานตรวจ         
ณ ระดับสากล และระดับทองถ่ิน จากการทดสอบพบวาคุณภาพของการตรวจสอบวัดขนาดของสํานักงานอยู   
2 ตัวแปร คือ 1.จํานวนของลูกคาในแตละสํานักงาน  2.คาธรรมเนียมการตรวจสอบ   ผลของงานวิจัยพบวา 
ขนาดของสํานักงานมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพการตรวจสอบ และคาธรรมเนียมใน
การตรวจสอบ หลังจากที่มีการควบคุมขนาดของสํานักงานตรวจสอบในระดับสากล และระดับประสบการณ
ในการตรวจสอบของอุตสาหกรรมของสํานักงาน ความสัมพันธเชิงบวกนี้สนับสนุนมุมมองท่ีวา สํานักงาน
ขนาดใหญจํานวนมากในระดับทองถ่ิน มีคุณภาพในการตรวจสอบในระดับสูงกวาสํานักงานขนาดเล็ก  และ
ความแตกตางในดานคุณภาพนี้จะกําหนดราคาตลาดสําหรับกิจการใหบริการงานตรวจสอบของธุรกิจท่ีมาใช
บริการ 
 จากการทบทวนงานวิจัยขางตนเปนเร่ืองของการไดมา ซ่ึงประสบการณในการปฏิบัติงานจริงหลังจาก
ท่ีไดเขาสูวิชาชีพแลว การเรียนรูทําใหมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมทักษะในงานตรวจสอบมากข้ึนมิไดมาจากการ
อบรมอยางตอเนื่อง  งานวิจัยนี้ยังขาดปจจัยการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยการเขารวมอบรมในหลักสูตร
ตางๆ 

สรุปแนวคดิเพื่อใชในงานวิจัย 
จากหลักการของ IES 2, 3, 5 และ 7 รวมทั้งกฎหมาย ขอกําหนดและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยสนใจท่ีจะ

ศึกษาปจจัยและองคประกอบของทักษะความเปนมืออาชีพ ซ่ึงสามารถสรุปไดเปน 3 ดานดังนี้  
 
1. ความรูทางวิชาชีพ (Professional knowledge) 

มีความแตกตางในขอกําหนดในการเขารับรองและทดสอบความรูระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภกําหนดใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองผาน
การทดสอบความรู 4 ดานไดแก ความรูดานการบัญชี (วิชาการบัญชี-1 และ วิชาการบัญชี-2) ความรูดานการ
สอบบัญชี (วิชาการสอบบัญชี-1 และวิชาการสอบบัญชี-2) ความรูดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี และความรูดานการสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร สําหรับกรมสรรพากรผูเปน
หนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากรกําหนดคุณสมบัติผูเขาการรับรองและตองทดสอบความรู
ทางวิชาชีพเพียง 3 ดานไดแกวิชาการบัญชี  วิชาการสอบบัญชี และความรูเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีเกี่ยวของกับหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
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ดังนั้นในการศึกษานี้จึงสอบถามในความรูท่ีมีลักษณะรวมกัน 3 ดานคือดานการบัญชี ดานการสอบบัญชี และ
ดานภาษีอากร 

2. ประสบการณจากการทํางาน (Working Experience) 
 IES - 5 กําหนดใหนักวิชาชีพบัญชีตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ ไดนํามาใชกับคุณสมบัติของผูเขารับรองการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงตองมีช่ัวโมง
การทํางานดานตรวจสอบบัญชีอยางนอย 3,000 ช่ัวโมง และไมนอยกวา 3 ป แตหากวาผูเขารับรองเปนผูสอบ
บัญชีภาษีอากรนั้น กรมสรรพากรไมไดกําหนดประสบการณจากการทํางานเอาไว แตกรมสรรพากรไดใหผูท่ี
ผานการทดสอบเบ้ืองตน  ตองเขาอบรมและทดสอบความรูดานการตรวจสอบภาษีอากรกับหนวยงานของ
กรมสรรพากรเปนระยะเวลา 5 วัน  ผลการทดสอบตองไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการทดสอบนั้น 

จากท่ีกลาวขางตนถึงแมวาคุณสมบัติทางดานประสบการณทํางานไมเปนเกณฑบังคับสําหรับผูเขา
รับรองการเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร แตเปนเร่ืองท่ีนาศึกษาวาประสบการณจากการทํางานของนักวิชาชีพท้ัง 2 
ดานนี้สงผลอยางไรตอทักษะความเปนมืออาชีพ 

 
3. โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ (Professional Education Programs) 

 IES-7 ไดกําหนดใหมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง   โดยใชการพัฒนาความรูตอเนื่องท่ีเรียกวา 
Input-Based Approaches ซ่ึงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาความรูของผูประกอบ
วิชาชีพ   มีหลักเกณฑดังนี้ 1) เขารวมกิจกรรมการพัฒนาความรูตอเนื่อง(CPD) 120 ช่ัวโมงในทุกรอบ
ระยะเวลา 3 ป โดยใน 60 ช่ัวโมงตองเปนกิจกรรมท่ีสามารถตรวจสอบได 2) แตละปตองเขารับการพัฒนาการ
พัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ(CPD) ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง  3) มีการบันทึกกิจกรรมการพัฒนาความรู
ตอเนื่องทางวิชาชีพเพื่อการตรวจสอบ 
 
 สําหรับในประเทศไทยหนวยงานท่ีกํากับดูแลนักวิชาชีพบัญชีในแตละสายอาชีพนั้น ไดจัดโปรแกรม
การศึกษาทางวิชาชีพหรือท่ีเรียกวาการพัฒนาความรูตอเนื่อง(Continuing Profession Development: CPD)  
อาทิเชน กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยไดกําหนดใหผูทําบัญชีเขารับการอบรมพัฒนาความรู
ตอเนื่องปละไมต่ํากวา 6 ช่ัวโมง รวม 3 ปไมต่ํากวา 27 ช่ัวโมง  เร่ิมใชในป พ.ศ. 2547   สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขารับการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องไมนอยกวา 12 ช่ัวโมงตอป มีผลบังคับ
ใช ป พ.ศ. 2551 กรมสรรพากรซ่ึงเปนผูกํากับดูแลผูสอบบัญชีภาษีอากร ไดกําหนดใหผูสอบบัญชีภาษีอากรเขา
รับการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง  ไมนอยกวา 9 ช่ัวโมงตอป ในป พ.ศ. 2548 แตสําหรับผูสอบบัญชีภาษี
อากรถึงจะกําหนดไวไมต่ํากวา 9 ช่ังโมง  ในความเปนจริงแลวกรมสรรพากรไดกําหนดให  9 ช่ัวโมงเปนเร่ือง
ของภาษีอากรและอีก 3 ช่ัวโมงเปนเร่ืองอ่ืนๆในวิชาชีพบัญชี ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา CPD สงผลอยางไรตอ
ทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงประยุกต มุงเนนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอทักษะความเปนมืออาชีพ

ของนักวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย   จากความคิดเห็นของผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA ) และผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต ( CPA )  และทําการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของกลุมวิชาชีพท้ัง 2 กลุมวามีความ
แตกตางอยางไร จากงานวิจัยท่ีระบุไวอยางชัดเจน รวมถึงขอมูลในสมมติฐานท่ีกําหนดไวเบ้ืองตน ลักษณะ
ของงานวิจัยนี้จึงเปนแบบเชิงเหตุผล ( Causal Research ) เพื่อใหสามารถอธิบายถึงความสัมพันธของปจจัยท่ี
เปนตัวแปรเหตุและตัวแปรผลได และมีการกําหนดใหมีการใชเคร่ืองมือวิจัยท้ังแบบเชิงปริมาณละเชิงคุณภาพ
ในการเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังนี้เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหถึงความสัมพันธดังกลาวจึงได 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

     3.1.1.ประชากร 
งานวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาในกลุมวิชาชีพบัญชี 2 กลุมประชากร คือ กลุมผูสอบบัญชีภาษี

อากร ( TA ) และกลุมผูสอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA ) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  การที่เลือกกลุม
ประชากรท้ัง 2 กลุมนี้ เปนผลจากการท่ีเปนกลุมนักวิชาชีพบัญชีทางดานการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ใหแกธุรกิจตางๆ ท้ังขนาดยอมและขนาดใหญ ซ่ึงถือวาเปนวิชาชีพบัญชีท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการดําเนินงานทางธุรกิจในประเทศไทย และยังเปนกลุมประชากรท่ีสามารถระบุจํานวนแนนอนได โดย
เปนกลุมประชากรที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือ “ผูสอบบัญชีภาษีอากร ( TA )” ประกาศไวใน Web Site ของ
กรมสรรพากร  ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2551 
( http://www.rd.go.th )   และใน ”บัญชีรายช่ือผูสอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA )” ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551  
(http://www.fap.or.th )   
 

      3.1.2.กลุมตัวอยาง 
การกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากร มีดังนี้  
1) กลุมผูสอบบัญชีภาษีอากร ( TA ) ใชวิธีโควตา โดยกําหนดเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 20 จากจํานวน

ประชากรรวม  2,025 คน ตามบัญชีรายช่ือ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2551  คิดเปนจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน
ท้ังส้ิน 400 คน 
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2) กลุมผูสอบบัญชีรับบัญชีอนุญาต(CPA) ใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) โดยทําการ
คัดบัญชีรายช่ือเฉพาะผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกจากเลขทะเบียน
ลาสุด เฉพาะผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีเลขทะเบียนเปนเลขคูจนครบจํานวน 400 คน 

 
ตารางท่ี 3-1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง เขตกรุงเทพมหานคร
(คน) 

เขตปริมณฑล
(คน) 

รวม 
(คน) 

ผูสอบบัญชีภาษีอากร ( TA ) 230 170 400 
ผูสอบบัญชีรับบัญชีอนุญาต ( CPA ) 210 190 400 
รวม 440 360 800 
 

3.2 เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 
 
จากการกําหนดขอบเขตและกลุมประชาชนขางตนผูวิจัยไดใชการสํารวจ(Survey ) โดยการสง

แบบสอบถามตรงไปยังกลุมตัวอยาง ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) และผูสอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ตามรายช่ือ
บัญชีท่ีเลือกไวจํานวน 800 ชุดสําหรับ การออกแบบสอบถามเพ่ือใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็นแบบ Likert Scale ระดับ 1-5 โดยมีระดับดังนี้ 

 
ระดับLikert Scale   ความคิดเห็น 

5    เห็นดวยมากท่ีสุด 
4    เห็นดวยมาก 
3    เห็นดวยปานกลาง 
2    เห็นดวยนอย 
1    เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 
นอกจากนั้นในแบบสอบถามยังไดมีการออกแบบคําถามปลายเปดโดยใหผูตอบแบบสอบถามสามารถ

แสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีถามอยางอิสระ ซ่ึงขอมูลเชิงคุณภาพนี้จะนํามาใชประกอบในการวิเคราะหผลการ
สํารวจ  
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โครงสรางของแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวนไดแก สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม สวน 2 ถึง 4 เปนแบบสอบถามระดับความเห็นในตัวแปรอิสระท้ัง 3 ดาน สวนท่ี 5 เปน
แบบสอบถามระดับความเห็นในตัวแปรตามและ สวนท่ี 6  คําถามปลายเปดใหแสดงสอบถามความเห็นอยาง
เปนอิสระของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดของคําถามในแบบสอบถามดังนี้ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม  10 คําถามครอบคลุมขอมูลสวนบุคคลท่ี
เปนกลุมวิชาชีพบัญชี เชน เพศ อายุ ประสบการณการทํางานบัญชี และประสบการณการทํางานเปน (TA) และ 
(CPA) จํานวนผูใชบริการในการตรวจสอบตอป และบริการอ่ืนนอกเหนืองานตรวจสอบบัญชี 
 
สวนท่ี 2  ระดับความเห็นดวยเกี่ยวกับปจจัยเกี่ยวกับความรู ( Knowledge ) ประกอบดวย 12 คําถาม ครอบคลุม
ความรู 3 ดานไดแก  
 2.1   ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี  จํานวน  4  คําถาม 
 2.2   ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี  จํานวน  4  คําถาม 
 2.3   ความรูเกี่ยวกับการภาษีอากร          จํานวน  4  คําถาม 
 
สวนท่ี 3  ความเห็นดัวยเกี่ยวกับปจจัยทางดานประสบการณการทํางาน ( Experience ) ประกอบดวย 12 คําถาม 
ครอบคลุม 3 ดานไดแก 

3.1 ความหลากหลายประเภทของธุรกิจที่ตรวจสอบจํานวน 4 คําถาม 
3.2 จํานวนธุรกิจท่ีตรวจสอบ จํานวน 4 คําถาม 
3.3 ระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชี จํานวน 4 คําถาม 

 
สวนท่ี 4  ระดับความเห็นดวยเก่ียวกับปจจัย  การพัฒนาความรูตอเนื่อง ( Continuing Professional 
Development ) ประกอบดวย 12 คําถาม  ครอบคลุม 3 ดาน 

4.1 การอบรมอยางตอเนื่อง จํานวน 4 คําถาม 
4.2 การศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง จํานวน 4 คําถาม 
4.3 การเขารวมกับสมาคม ชมรม หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี จํานวน 4 คําถาม 

 
สวนท่ี 5 ความเห็นดวยเกี่ยวกับทักษะความเปนมืออาชีพ ( Professional  Skill ) ทางนักบัญชีครอบคลุม 4 ดาน
ประกอบดวย 18 คําถาม ไดแก 

5.1 ทักษะดานการเรียนรูอยางชาญฉลาด  จํานวน  4  คําถาม 
5.2 ทักษะดานเทคนิคและปฏิบัติหนาท่ี  จํานวน  4  คําถาม 
5.3 ทักษะดานบุคคลจํานวน 3 คําถาม 
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5.4 ทักษะสัมพันธและการส่ือสาร จํานวน 3 คําถาม 
5.5 ทักษะดานองคการและของผูบริหารจัดการธุรกิจจํานวน 4 คําถาม 

 
สวนท่ี 6  คําถามปลายเปดซ่ึงเปนขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย 4 คําถาม ซ่ึงเกี่ยวกับ
ทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชี 
 

การทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 
    ผูวิจัยไดทดสอบความเช่ือม่ันหลังจากไดออกแบบสอบถามกอนท่ีจะสงไปยังกลุมตัวอยางโดยสง

แบบสอบถามใหผูชํานาญการจํานวน 3 คน สอบทานคําถาม และทํา pilot test แบบสอบถามจากกลุมผูสอบ
บัญชีภาษีอากรจํานวน 3 คน และกลุมผูสอบบัญชีรับอนุญาตจํานวน 3 คน และนําผลมาปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามคําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆกอนสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางทางไปรษณียพรอมซองตอบ
กลับ โดยกําหนดระยะเวลาตั้งแตวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2551 ถึง 31 สิงหาคม 2551  จํานวน 52 วัน 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน 2 ลักษณะดังนี ้

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  
เก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีตอบกลับ ซ่ึงสามารถสรุปผลจากแบบสอบถามไดดังนี้ 
ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณท้ังส้ิน 120 ฉบับคิดเปนจํานวนแบบสอบถามท่ี

ไดรับกลับท้ังส้ินเปนรอยละ 30 จากแบบสอบถามตามท่ีสงไปท้ังหมด 400 ฉบับ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA ) มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณท้ังส้ินจํานวน 87 ฉบับ คิดเปนจํานวน

แบบสอบถามท่ีไดรับกลับท้ังส้ินเปนรอยละ  21.75  ของแบบสอบถามสงไปท้ังหมด 400 ฉบับ   
รวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับท้ัง 2 กลุมวิชาชีพ จํานวน  207 ฉบับคิดเปนรอยละ 25.87 ซ่ึงสอดคลอง

กับ Aaker , Kumay and Say ,2001 ท่ีนําเสนอวาการสงแบบสอบถามตองไดรับกลับคืนมาอยางนอยรอยละ 20  
จึงจะเปนท่ียอมรับได 

 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

การเก็บขอมูลมาจากการศึกษาคนควาทางเอกสาร โดยศึกษาขอมูลงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับปจจยัท่ีสงผล
กระทบตอทักษะความเปนมืออาชีพในประเทศไทย 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตรโดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี ้

1. ใชเคร่ืองมือสถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยการหาคาความถ่ี  (Frequency)  คารอย
ละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และการวดัการกระจาย (Dispersion) เชน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. ใชเคร่ืองมือทางสถิติอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบดวยการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน( ANOVA) 

3. การตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรองคประกอบในแตละดานของปจจัยท่ีมีผลตอทักษะความ
เปนมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีโดยใชการวิเคาระหองคประกอบ  Factors  Analysis) 

4. ใชเคร่ืองมือทางสถิติอนุมาน (Inference Statistics) ประกอบดวยการทดสอบความสัมพันธของตัว
แปร โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ  ANOVA  การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) และการวัดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation) 

5. ใชเคร่ืองมือการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากผูตอบ
แบบสอบถามในคําถามปลายเปดในสวนท่ี 6 โดยทําการจัดกลุมของคําตอบเพ่ือหาคาความถ่ีเพื่อการ
วิเคราะห 
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                                                                บทที ่4 

                                                              ผลการวิจัย 
      
     ผลการวิจัย จัดทําข้ึนจากแบบสอบถามท่ีไดรับจากการตอบกลับจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยนํามา
จัดทําดัชนีและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม สาเหตุท่ีมีจํานวนแบบสอบถามท่ีสงกลับมามี
จํานวนมากเนื่องจากบัญชีรายชื่อท่ีไดรับซ่ึงแสดงท่ีอยูไมถูกตอง และสาเหตุที่แบบสอบถามที่ตอบกลับไม
สมบูรณสวนหน่ึงมาจากผูตอบแบบสอบถามไมไดปฏิบัติงานจริง ดังรายละเอียดท่ีสรุปไวในตารางท่ี 4-1 
แสดงถึงจํานวนและรอยละของจํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับเม่ือเทียบกับจํานวนแบบสอบถามท่ีสง
ท้ังหมด และยังพบวากลุม TA ใหความสนใจและตอบแบบสอบถามในสัดสวนการตอบกลับสูงกวากลุม CPA   
ท้ังท่ีกลุม TA เปนกลุมวิชาชีพบัญชีท่ีเกิดขึ้นใหมในป พศ.2545   
 
ตารางท่ี 4 -1 สรุปแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับจากกลุมวิชาชีพ 

รายการ TA CPA รวม 

 จํานวนผูประกอบวิชาชีพ                                   (คน) 2,025 5,120 7,145 
 จํานวนแบบสอบถามท่ีสงทางไปรษณยี             (คน) 400 400 800 
 จํานวนท่ีตีกลับ                                                   (คน) 20 231 251 
 จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับ                             (คน) 123 96 219 
 จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับและสมบรูณ    (คน) 120 87 207 
 อัตราสวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับและสมบรูณ(%) 30% 21.75% 25.87% 
 

เม่ือพิจารณาจํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับตอบกลับมานั้นโดยจัดแยกตามกลุมวิชาชีพ จะพบวากลุม 
CPA ท่ีมีจํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับนอยกวากลุมTA  คิดเปนสัดสวนแลวอยูในสัดสวนท่ีสามารถนํามา
วิเคราะหทางสถิติไดอยางมีนัยสําคัญ  ผูวิจัยจึงกําหนดการวิเคราะหผลโดยภาพรวม   สรุปมี 7 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ลักษณะของประชากรหรือกลุมตัวอยาง 
ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 3 การวเิคราะหความถูกตองและความเช่ือถือไดของเคร่ืองมือวัด 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหปจจัย 
ตอนท่ี 5 การวิเคราะหสหสัมพันธ 
ตอนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 
ตอนท่ี 7 ขอสรุปท่ีไดจากการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยาง 
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 จากวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวขางตนใน 3 หัวขอคําตอบท่ีจะไดรับจากการวิเคราะหในแตละตอน
ตางๆท่ีแบงไวดังนี้ 
 
วัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ(TA และ CPA)ท่ีมีตอปจจยัท่ีสงผลตอทักษะความ
เปนมืออาชีพทางการบัญชี การวิเคราะหในตอนท่ี  2และ ตอนท่ี 6 ซ่ืงมีการวิเคราะห ANOVA จะใหผล
ความคิดเหน็ท่ีแตกตางกันระวาง TA  และ CPA 
 
วัตถุประสงคท่ี 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยท้ัง 3 ดานท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพทางการบัญชี  
ในปจจยัท้ัง 3 ดานไดกื่  1.ปจจัยดานความรูทางวิชาชีพ   2.ปจจัยดานประสบการณจากการทํางาน  3.ปจจัยการ
พัฒนาความรูตอเนื่อง  การวิเคราะหในตอนที่  3, 4,5 และ6 จะเปนข้ันตอนการวิเคราะหท่ีใหผลตอปจจัยดาน
ตางๆท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพของ TA และ CPA 
 
วัตถุประสงคท่ี 3 เพื่อศึกษาปญหาและรวมถึงขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนานักวิชาชีพ
บัญชีไทย    การวิเคราะหในตอนท่ี  7  เปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนคําถามปลายเปด   ใหผุ
ตอบแบบสอบถามตอบไดเต็มท่ี  

 
ตอนท่ี 1 ลักษณะของประชากรหรือกลุมตัวอยาง 
 ในการวิเคราะหคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชเคร่ืองมือสถิติพรรณนาในการวเิคราะห โดยเร่ิม
จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการคํานวณหาสัดสวนในรูปอัตรารอยละ ดังมี
รายละเอียดแสดงไวในตารางท่ี 4.2 ดังนี ้
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ตารางท่ี 4 -2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (แสดงเปนรอยละ) 
 

คุณลักษณะ กลุมวิชาชีพ 

TA CPA รวม 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

เพศ       

-ชาย 40 33.33 32 35.56 72 34.29 
-หญิง 80 66.67 55 64.44 135 65.71 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 

อายุ       

-นอยกวา 30 ป 7 5.83 24 26.67 31 14.76 
-ตั้งแต 30 – 35 ป 35 29.17 23 26.67 58 28.10 
-มากกวา 35- 40 ป 29 24.17 16 17.77 45 21.43 
-มากกวา 40 ป 49 40.83 24 28.89 73 35.71 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 

สถานภาพ       

-โสด 76 63.33 58 66.67 134 64.82 
-สมรส 43 35.83 29 33.33 72 34.70 
-หมาย 1 0.83 0 0.00 1 00.48 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 

ระดับการศึกษา       

-ปริญญาตรี 56 46.67 35 40.00 91 43.81 
-สูงกวาปริญญาตรี 64 53.33 52 60.00 116 56.19 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 
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ประสบการณทํางานดานบญัชี 

คุณลักษณะ กลุมวิชาชีพ 

TA CPA รวม 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
-นอยกวา 5 ป 13 10.83 17 18.89 30 14.29 
-ตั้งแต 5 – 10 ป 34 28.33 26 30.00 60 30.48 
-มากกวา 10 -15 ป 33 27.50 16 17.78 49 23.33 
มากกวา  15 ป 40 33.33 28 33.33 68 31.90 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 

รายไดถ่ัวเฉล่ีย       

-ต่ํากวา 20,000 บาท 9 7.50 4 4.44 13 6.19 
-ตั้งแต 20,000-30,000 บาท 25 20.83 12 13.33 37 17.62 
-ตั้งแต 30,001-40,000 บาท 22 18.33 13 14.44 35 16.67 
-มากกวา 40,000 บาท 64 53.33 58 67.78 122 59.52 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 

ประสบการณในดานวิชาชีพ       

-มากกวา 1 ป 24 20.00 11 12.22 35 16.67 
-ตั้งแต 1- 3 ป 37 30.83 10 11.11 47 22.38 
-มากกวา 3 -6 ป 53 44.17 25 28.88 78 37.62 
มากกวา 6 ป 6 5.00 41 47.79 47 23.33 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 

จํานวนพนักงานท่ีทํางาน       

-นอยกวา 50 คน 88 73.33 58 66.67 146 70.48 
-50-100 คน 5 4.17 10 11.11 15 7.14 
101- 250 คน 10 8.33 1 1.11 11 5.38 
มากวา 250 คน 17 14.17 18 21.11 35 17.00 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 

จํานวนผูใชบริการ       

-มากกวา 50 ราย 95 79.16 55 63.32 150 72.38 
-50 – 100 ราย 11 9.17 14 15.56 25 11.90 

DPU



32 
 

คุณลักษณะ กลุมวิชาชีพ 

TA CPA รวม 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
-101 – 150 ราย 9 7.50 5 5.56 14 6.67 
-มากกวา 150 ราย 5 4.17 13 15.56 18 9.05 
รวม 120 100.00 87 100.00 207 100.00 

ใหบริการอ่ืนนอกเหนือจาก
งานตรวจสอบ 

      

-ภาษีอากร 52 21.40 27 20.74 79 19.70 
-รับทําบัญชี 62 25.51 41 31.11 103 25.62 
-วางรูปบัญชี 36 14.81 27 20.00 63 15.52 
-การใหคําปรึกษา 71 29.22 49 37.04 120 29.80 
-อ่ืน ๆ *** 22 9.05 15 11.85 37 9.36 
รวม 243 100.00 159 100.00 402 100.00 
   

     จากตารางท่ี 4-2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงถึงรอยละ 65.71  และ
มีอายุมากกวา 30 ปข้ึนไปถึงรอยละ 85.02  สถานภาพจะเปนโสดถึงรอยละ 64.76 การอยารางมีนอยมากรอย
ละ 00.48 แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจมีครอบครัวคอนขางจะมีความรอบครอบ ถาไมไดดังท่ีตั้งใจขอทํางาน
ดีกวา   ผูตอบแบบสอบมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางบัญชีตามขอกําหนดแหงวิชาชีพ  แตอีกสวน
หนึ่งมีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 56.19  แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาตนเองใหมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนอยูเสมอ 
และสวนใหญมีประสบการณการทํางานทางบัญชีมากกวา 10 ปถึงประมาณรอยละ 56.52   รายไดถัวเฉล่ีย
มากกวา 40,000 บาท รอยละ 59.52  ประสบการณทางดานการตรวจสอบบัญชีจะเห็นวา TA มีประสบการณ
มากกวา 3 ปรอยละ 49.17 แตสําหรับ CPAมีประสบการณมากกวา 6 ปข้ึนไปถึงรอยละ 47.79   CPA เปน
วิชาชีพท่ีเกิดข้ึนกอน  TA   จํานวนพนักงานในสถานประกอบการจะนอยกวา 50 คนรอยละ 70.48  แสดงให
เห็นไดวาสวนใหญจะประกอบอาชีพอิสระ   จํานวนลูกคาท่ีใหบริการนอยกวา 50 รายรอยละ 72.38ซ่ึงเปนผล
มาจากกฎหมายทางวิชาชีพมีความเขมงวดมากข้ึนจะตองใชความระมัดระวังอยางมาในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี   

การใหบริการอ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถาม มักจะใหบริการนอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีอัน
ไดแก การใหคําปรึกษารอยละ 29.80  งานรับทําบัญชีรอยละ 25.62  งานภาษีอากรรอยละ 19.70  จากผลการ
วิเคราะหคุณลักษณะโดยท่ัวไปนี้ จะกลาวไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมตัวอยางท่ีมีคุณลักษณะ
ท่ีเหมาะสม มีความรูและประสบการณทางวิชาชีพอยางเพียงพอ สามารถใหขอมูลไดตรงตามวัตถุประสงค 
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จากคุณลักษณะของงานใหบริการแกผูรับบริการนอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีแลวยังใหบริการ
งานในสายงานบัญชี เชน งานภาษีอากร   งานรับทําบัญชี งานวางรูปบัญชี  งานการใหคําปรึกษา  นอกจากงาน
ดานบัญชีแลวยังใหบริการอ่ืนดังนี้ 

 
รายการ   TA CPA รวม    รอยละ 

ทํางานประจําเปนพนักงานบริษัท 1 2 3 13.04 
ตรวจสอบภายใน 3 5 8 34.78 
จัดระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1 1 2 8.69 
รับจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล 4 0 4 17.39 
ทํางานทางการเงิน 1 0 1 4.35 
เปนอาจารยผูสอน 2 0 2 8.70 
เปนทนายความจบท้ัง 2 ปริญญา 2 0 2 8.70 
คาขายสวนตัว 1 0 1 4.35 
รวม 15 8 23 100.00 
     

จากขอสรุปเบ้ืองตนจะเห็นไดวาวิชาชีพบัญชีทํางานไดหลากหลายรูปแบบ  คําตอบท่ีไดรับใน
ภาพรวมจะคอนขางสูง  ข้ึนอยูกับความรู  ความสามารถและประสบการณท่ีสะสมมาลวนเปนประโยชนกับ
งานท่ีปฏิบัติอยูไมวาจะอยูในอาชีพใด 

 
ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

     ในการศึกษาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในปจจัยสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพของ
วิชาชีพบัญชีท้ัง 3 ดาน ผูวิจัยทําการวิเคราะหและแปลความหมายของแตละกลุมปจจัยจากคาเฉล่ียระดับความ
คิดเห็นตาม Likert Scale จากน้ันทําการทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยใช
การการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-way Anova ที่ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
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                การแปลความหมายของคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตาม Likert Scale มีดังนี ้
  คาเฉล่ียระดบัความคิดเห็น          การแปลความหมาย 

4.21 – 5.0    เห็นดวยมาก 
3.41 – 4.20    เห็นดวยคอนขางมาก 
2.61 – 3.40    เห็นดวยปานกลาง 
1.81 – 2.60    เห็นดวยคอนขางนอย 
1.00 -1.80    เห็นดวยนอย  
    

2.1 ปจจัยเกีย่วกับความรู 
    ปจจัยเกี่ยวกบัความรูนั้น ประกอบดวย 3 หัวขอแตละหวัขอมี 4 คําถามอันไดแกความรูทาง

มาตรฐานการบัญชี   ความรูทางดานการสอบบัญชี และความรูทางภาษีอากร  ดังนัน้ในการวิเคราะหและแปล
ความหมายระดับความคิดเหน็จะรายงานตามแตละหวัขอดังตอไปนี ้

 
2.1.1 ความรูทางดานบัญช ี
คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาวานักบัญชีเขาใจเกี่ยวกับ  หลักเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับทางบัญชี   มีการ
ติดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม  การเตรียมพรอมนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาปรับปรุงการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน   ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4-3โดยแสดงคาเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในทํานอง
เดียวกันคือ “เห็นดวยคอนขางมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางกลุมท้ัง         
2 กลุม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญ 

 
2.1.2 ความรูทางการสอบบัญชี 
คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาวานักบัญชีเขาใจเกี่ยวกับ  ความรู ความเขาใจมาตรฐานการสอบบัญชี    การ
ติดตามมาตรฐานการสอบบัญชีปรับปรุงใหม   สามารถนํามาตรฐานการสอบบัญชีมาประยุกตใชกับงาน
ตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ   รวมถึงการยึดม่ันในจริยธรรม  จรรยาบรรณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพอิสระเม่ือ
มีขอขัดแยงกับผูรับบริการในการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี  ผลจากการสอบถามรายงานใน
ตารางท่ี 4-4โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในทํานองเดียวกันคือ “เห็นดวยคอนขางมาก” และเม่ือทดสอบความ
แตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางกลุมท้ัง 2 กลุม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมในแตละหัวขอ
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 4-3  แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอ ความรูทางดานบญัช ี
 

2.1  ปจจัยดานความรูทางบัญชี ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

1. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ  หลกัเกณฑ  ระเบียบ 
ขอบังคับ และความรูการบัญชีเปนอยางดี 

3.8167 .6857 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9080 .67569 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8551 .68142 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.907 .342 

2.ทานมีการติดตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม
อยางตอเนื่อง      เพื่อใหสามารถประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3.8917 .77564 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.7816 .84117 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8454 .80367 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.946 .332 

3.เมื่อมีปญหาในการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี    
ทานจะทําการวิเคราะหมาตรฐานการบัญชีดังกลาวอยาง
เปนระบบ   โดยอางอิงหลักฐาน  และขอมูลตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ รวมถึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 

3.8583 .71356 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8276 .80992 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8454 .75380 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.084 .773 

4. ทานยอมรับและเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ในมาตรฐาน  การ บัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเชื่อมั่นวา
การเปลี่ยนแปลดังกลาวนําไปสูการดาํเนินงานที่ดี   และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.8667 .67280 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8046 .84687 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8406 .74956 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.345 .558 
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ตารางที่ 4-4  แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอ ความรูทางดานการสอบบัญช ี
 

2.2  ปจจัยดานความรูทางการสอบบัญชี ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

5. ทานมีความรู ความเขาใจมาตรฐานการสอบบัญชีเปน
อยางด ี

3.6833 .66083 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.7931 .64947 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.7295 .65674 เห็นดวย
คอนขางมาก 

1.412 .236 

6. ในการปฏิบัตงิานสอบบัญชีทานยึดมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบอยางเครงคัด และเปนระบบ 

3.7833 .74680 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8851 .84117 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8261 .78746 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.841 .360 

7. ทานมีการตดิตาม  การปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี  
ระเบียบ   ขอบังคับ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางทันเวลา และ
สามารถนาํไประยุกตใชอยางมี  ประสิทธิภาพ 

3.7917 .72060 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.7356 .70644 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.7681 .71350 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.310 .578 

8. เมื่อมีขอขัดแยงระหวางทานกับผูรับบรกิารในเรื่องที่
เกี่ยวของ กับการแสดงความคดิเห็นในรายงานการสอบ
บัญชี ทานยึดมั่นใน  จริยธรรม และจรรยาบรรณเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพอิสระ 

4.0333 .72103 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0345 .94559 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0338 .82074 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.000 .992 DPU
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2.1.3 ความรูทางภาษีอากร 
คําถามในหัวขอนี้มุงท่ีจะศึกษาวานักบัญชีเขาใจเกี่ยวกับ  การศึกษาประมวลรัษฎากรกร   กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพ  การคนควาขอมูลทางภาษีอากร เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   เม่ือมีขอ
ขัดแยงเกี่ยวกับภาษีอากรไดอางอิงประมวลรัษฎากรกรและประเด็นคําวินิจฉัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับงานภาษี
อากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4-5โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในทํานองเดียวกัน
คือ “เห็นดวยคอนขางมาก” 
 

เม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวากลุมวิชาชีพ 2 กลุมพบวามีความแตกตางใน
ความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญใน 2 หัวขอไดแกหัวขอท่ี 9 มีการศึกษาประมวลรัษฎากรกร และกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางตอเน่ือง เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (F=9.343, p <0.05) และในหัวขอที่ 
10  มีการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ  กับการภาษีอากร    รวมถึงประกาศ ฏีกา ตาง ๆ ขอพิพากษาท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือนํามาใชในวางแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (F=15.421, p <0.01) และเม่ือทดสอบความ
แตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางกลุมทั้ง 2 กลุมในหัวขอที่ 11,12  พบวาระดับความคิดเห็นของแตละ
กลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญ             
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 ตารางที่ 4-5  แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอ ความรูทางดานภาษีอากร 
 

2.3  ปจจัยดานความรูทางภาษีอากร ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

9. ทานมีการศึกษาประมวลรัษฎากรกร และกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการปฏิบัตงิาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

4.0833 .68087 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.7701 .78801 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9517 .74233 เห็นดวย
คอนขางมาก 

9.343 .003** 

10. ทานมีการคนควาขอมูลที่เกีย่วของ  กับการภาษี
อากร    รวมถึงประกาศ ฏีกา ตาง ๆ ขอพิพากษาที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในวางแผนปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.0000 .69814 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.5747 .85769 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8213 .79558 เห็นดวย
คอนขางมาก 

15.421 .000**
* 

11. เมื่อเกิดความขัดแยงเกี่ยว   กับการภาษีอากร ทาน
จะทําการวิเคราะห รายการตาง ๆ นั้น โดยอางอิงจาก
ประมวลกฎหมาย และประเด็นขอ วินิจฉัยที่เกี่ยวของ    
เพื่อนําไปใชในการตีความ สําหรับการปฏิบัติงานให 
บรรลุเปาหมาย 

4.0000 .75593 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8851 .78393 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9517 .76804 เห็นดวย
คอนขางมาก 

1.130 .289 

12. ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทานเชื่อวาหลักฐานและ
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   สามารถชวยใหทานมีการ
วิเคราะห และวินิจฉัยเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรของ
ผูรับบรกิารอยางมีประสิทธิภาพ 

4.0500 .65913 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9425 .72105 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0048 .68619 เห็นดวย
คอนขางมาก 

1.239 .267 
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2.2 ปจจัยดานประสบการณ 
 ปจจัยดานประสบการณของผูตอบแบบสอบถามน้ันประกอบดวย 3 หัวขอ  แตละหวัขอมี 4 คําถาม
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นจะรายงานตามหัวขอยอยดังตอไปนี ้
 

2.2.1 ประสบการณ-ดานความหลากหลายของประเภทธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
คําถามในหัวขอน้ีมุงท่ีจะศึกษาวานักบัญชีเขาใจเกี่ยวกับ  การตรวจสอบธุรกิจหลากหลายประเภท   การรับ
งานที่เปนธุรกิจใหมที่ไมเคยรับตรวจสอบมากอน   การจําแนก   การวิเคราะหของรายการที่เกิดข้ึนในธุรกิจที่
มีความแตกตางกันไดอยางถูกตองและชัดเจน   มีความเชื่อม่ันที่เกิดจากการรับงานของธุรกิจหลายประเภท  
ซ่ึงทําใหเกิดการเรียนรูส่ิงใหมๆอยูเสมอ    ผลจากการสอบถามรายงานในตารางที่ 4-6โดยแสดงคาเฉล่ียของ
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในหัวขอ1 ,3 และ 4 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ในทํานองเดียวกันคือ “เห็นดวยคอนขางมาก”   สวนหัวขอที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น        
“ เห็นดวยปานกลาง”    

และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวากลุมวิชาชีพ  พบวามีความแตกตางใน
ระดับความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญในหัวขอท่ี1เคยตรวจสอบกิจการที่มีความแตกตางของประเภทธุรกิจอยาง
ตอเน่ืองเชน ซ้ือมาขายไป ผลิต ขายสงขายปลีก รวมคา นําเขา  สงออกเปนตน (F11.204 , p <0.01)  และเม่ือ
ทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางกลุมทั้ง 2 กลุมในหัวขอท่ี 2 ,3,4  ผลพบวาระดับความ
คิดเห็นของแตละกลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
 

2.2.2 ประสบการณ-จํานวนธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
คําถามในหัวขอน้ีมุงท่ีจะศึกษาวานกับัญชีเขาใจเกีย่วกับจํานวนผูใชบรกิารเพ่ิมข้ึนทุกป   มีผูรับบริการใหมๆ
เพ่ิมข้ึน  ไดรับการยอมรับจากผูรับบริการในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  รวมถึงการใหคําแนะนําบริการ
ใหมๆและผูรับบริการมีความยินดีทีจ่ะใชบริการนั้น    ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4-7โดยแสดง
คาเฉล่ียของระดับความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในหัวขอที่ 6  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในทํานองเดียวกนัคือ “เห็นดวยคอนขางมาก”    และหัวขอที่ 5,7,8 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในทํานองเดียวกนัคือ “เห็นดวยปานกลาง”    และเมื่อทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็น
ระหวางกลุมท้ัง 2 กลุม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ
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ตารางที่ 4-6  แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอ เกี่ยวกับประสบการณ-ความหลากหลายของประเภทธรุกจิที่ตรวจสอบ 
 

3.1  ปจจัยดานความหลากหลายของประเภทธุรกิจที่
ตรวจสอบ 

ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

1. ทานเคยตรวจสอบกิจการที่มีความแตกตางของ
ประเภทธุรกิจอยางตอเนื่องเชน ซื้อมาขายไป ผลติ ขาย
สงขายปลกี รวมคา นําเขา  สงออกเปนตน 

3.4750 .98700 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9540 1.05553 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.6763 1.04118 เห็นดวย
คอนขางมาก 

11.204 .001*** 

2.  ในแตละปทานมักจะรับงานตรวจสอบบัญชีในกิจการ 
หรือธุรกิจที่ทานยังไมมีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู และเปนประสบการณใน การทํางานของทานทั้ง
ในปจจุบัน และอนาคต 

2.8833 .98034 เห็นดวยปาน
กลาง 

2.9310 1.06523 เห็นดวยปาน
กลาง 

2.9034 1.01462 เห็นดวยปาน
กลาง 

.111 .739 

3. ทานสามารถแยกแยะ และจําแนก    รวมถึงการ
วิเคราะหของรายการ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่มีความ
แตกตางกันไดอยางชัดเจน และถูกตอง 

3.5750 .74091 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.6437 .69845 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.6039 .72244 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.455 .501 

4.  ทานเชื่อมั่นวาประสบการณที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงาน   จะตองมาจากการเรียนรู และการพัฒนาที่
เกิดขึ้นจากประสบการณการรับงานที่มีความ หลากหลาย
และแตกตางกันในรูปแบบการดาํเนินงานและรูปแบบ
ของธุรกิจ 

4.0000 .78857 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.1724 .75030 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0725 .77558 เห็นดวย
คอนขางมาก 

2.511 .115 
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ตารางที่ 4-7  แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอ เกี่ยวกับประสบการณ-จํานวนธุรกิจที่ทําการตรวจสอบ 
 

3.2  ปจจัยดานจํานวนธุรกิจที่ตรวจสอบ ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

5. ทานมีจํานวนผูรับบรกิารงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากป
กอน ๆ อยางตอเนื่อง 

2.9000 1.14789 เห็นดวยปาน
กลาง 

3.0345 1.111489 เห็นดวยปาน
กลาง 

2.9565 1.13336 เห็นดวยปาน
กลาง 

.709 .401 

6.  เมื่อทําการเปรียบเทียบกับผูสอบบัญชีภาษีอากรทาน
อื่นแลว ทานไดรับการยอมรับจากผูรับบรกิาร   ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

3.4333 .76404 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.5402 .94996 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.4783 .84662 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.803 .371 

7.  ทานมีผูรับบริการใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
คําแนะนําของผูรับบริการรายเกา 

3.1333 1.02024 เห็นดวยปาน
กลาง 

3.1839 1.05134 เห็นดวยปาน
กลาง 

3.1546 1.03120 เห็นดวยปาน
กลาง 

.121 .729 

8. เมื่อทานเสนอบริการใหม ๆ ตอผูรับบรกิาร   
ผูรับบรกิารยินดีที่จะใชบริการเหลานั้นอยางเต็มใจ     
แลวยังขอคํา แนะนําใหทานนําเสนอบริการอื่นที่
เกี่ยวของและไมขัดตอวิชาชีพ  

3.2750 .96111 เห็นดวยปาน
กลาง 

3.3793 1.00280 เห็นดวยปาน
กลาง 

3.3188 .97780 เห็นดวยปาน
กลาง 

.573 .450 
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ตารางที่ 4-8  แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอ เกี่ยวกับประสบการณ-ระยะเวลาในการตรวจสอบบัญช ี
 
 

3.3  ปจจัยดานระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชี ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

9.  ทานไดมีการปฏิบัติงานการสอบบัญชี และงานอื่นที่
เกี่ยวของกันมาเปนระยะ เวลานาน 

3.5333 .88814 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.5402 1.17932 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.5362 1.01799 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.002 .962 

10.  ทานเชื่อมั่นวาประสบการณที่ทานไดรับจากการอยูใน
วิชาชีพการสอบ บัญชีทําใหทานมีการปฏิบตัิงานที่มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

3.8250 .81645 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9885 .79963 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8937 .81151 เห็นดวย
คอนขางมาก 

2.058 .153 

11.  ในชวงระยะเวลาที่ผานมา  ทานไดเรียนรูถึงความ
ตองการที่แตกตางและ หลากหลายของผูที่เกี่ยวของกับงบ
การเงิน 

3.7917 .78746 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8391 .87436 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8116 .82336 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.167 .684 

12.  ทานมุงเนนการปฏิบตัิงานที่มีระบบ และมีคุณภาพ  
ซึ่งเปนไปตามประสบการณที่ไดจากการที่ทานอยูใน
วิชาชีพเปนระยะเวลานาน 

3.9917 .75030 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0230 .80662 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0048 .77270 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.083 .774 DPU
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2.2.3 ประสบการณ-ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
คําถามในหัวขอน้ีมุงท่ีจะศึกษาวานักบัญชีเขาใจเก่ียวกับ   ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  งานอ่ืนที่
เกี่ยวของ มีความเช่ือมั่นวาประสบการณจะทําใหการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ  ระยะเวลาทําใหเรียนรูความ
ตองการของผูใชบริการหลากหลายมากข้ึน   จากระยะเวลาการมีประสบการณทําใหมุงเนนการปฏิบัติงานท่ีมี
ระบบ มีคุณภาพที่อีก  ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4-8 โดยแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในทํานองเดียวกันคือ “เห็น
ดวยคอนขางมาก” และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางกลุมทั้ง 2 กลุม พบวาระดับ
ความคิดเห็นของแตละกลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ            
 

2.3 ปจจัยดานการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง 
 ปจจัยดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของผูตอบแบบสอบถามน้ันประกอบดวย 3 หัวขอ  แตละ
หัวขอมี 4 คําถามการวิเคราะหระดับความคิดเห็นจะรายงานตามหัวขอยอยดังตอไปนี้ 
 

2.3.1 การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง-ดานการอบรมอยางตอเนื่อง 
คําถามในหัวขอนี้มุงที่จะศึกษาวานักบัญชีเขาใจเกี่ยวกับ    การใหความสําคัญกับการอบรม  การสัมมนาทาง
วิชาชีพ การเรียนรูเทคโนโลยี่ตางๆ  การอบรมประเด็น  หัวขออ่ืนที่เกี่ยวของกับงานจะทําใหมีการวิเคราะห  
และการวินิจฉัยในการสอบบัญชีไดยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผลจากการสอบถามรายงานในตารางที่ 4-9 โดย
แสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นในทํานองเดียวกันคือ “เห็นดวยคอนขางมาก”  
 

เม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางกลุมวิชาชีพ  พบวามีความแตกตางกันใน
ระดับความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญใน 3 หัวขอไดแกหัวขอท่ี 1ใหความสําคัญกับการเขารวม อบรม สัมมนาที่

เกี่ยวของกับวิชาชีพอยางตอเน่ือง (F=0.7632, p <0.01)  ขอที่ 2 มีการเรียนรูในเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบ

บัญชี  (F=8.552, p <0.01)    และหัวขอที่ 4 เขารวมการอบรมในประเด็น และหัวขออ่ืน ๆ ที่อาจจะไมใชความรูทางดาน

วิชาชีพโดยตรง แตการอบรมดังกลาวทําใหทานมีการวิเคราะห   และวินิจฉัยในการสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(F=3.985, p <0.05)และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวางกลุมทั้ง 2 กลุมในขอ3 ที่
เหลือ พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ            
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ตารางที่ 4-9 แสดงระดับความคิดเห็นในหัวขอ เกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนือ่ง-การอบรมตอเนื่อง 
 

4.1  ปจจัยดานการอบรมอยางตอเนื่อง ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

1. ทานใหความสําคัญกับการเขารวม อบรม สัมมนาที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.3083 .69567 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9885 .97043 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.1739 .83532 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.7632 .006*** 

2.  ทานมีการเรียนรูในเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สอบบัญชี 

3.9500 .78697 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.6092 .88075 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8068 .84265 เห็นดวย
คอนขางมาก 

8.552 .004*** 

3.  ในการอบรม    สัมมนาตาง ๆ ทานเต็มใจที่จะเขารวม
ในกิจกรรมดังกลาว  เพราะทานเชื่อมั่นวาจะทําใหทานมี
ความรูมากขึ้น 

4.1417 .73674 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9770 .88891 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0725 .80627 เห็นดวย
คอนขางมาก 

2.115 .147 

4.  ทานเขารวมการอบรมในประเด็น และหัวขออื่น ๆ ที่
อาจจะไมใชความรูทางดานวิชาชีพโดยตรง แตการอบรม
ดังกลาวทําใหทานมีการวิเคราะห   และวินิจฉัยในการ
สอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.9583 .76032 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.7126 1.01050 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8551 .88035 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.985 .047** 

 
 
 
 
 

DPU



45 
 

 
ตารางที่ 4-10  แสดงระดับความคิดเห็นในหวัขอ เกี่ยวกับการพฒันาความรูตอเนื่อง –ศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 

4.2  ปจจัยดานศกึษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

5. เมื่อมีประเด็นใหม ๆ เกิดขึ้นทานจะทําการศึกษา หา
ขอมูลจากหนังสอื และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
เกิดความเชาใจในประเด็นนั้น ๆ ไดอยางด ี

3.9667 .75519 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8506 .90898 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9179 .82322 เห็นดวย
คอนขางมาก 

1.003 .318 

6.  ทานเชื่อมั่นวาการศึกษาขอมูลตาง ๆ อยางตอเนื่อง จะทํา
ใหทานติดตามประเด็นขอมูล ขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
วิชาชีพไดอยางทันทวงที 

4.1250 .72833 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0575 .76791 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0966 .74413 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.414 .521 

7.  ทานสามารถคนหาแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.8667 .77712 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.7701 .72659 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.8261 .75601 เห็นดวย
คอนขางมาก 

.822 .366 

8.  ทานยึดมั่นวาการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องนั้น สามารถ
กระทําไดภายใตความรู ความสามารถและเวลาทีท่านมีอยู 

4.0583 3.9310 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.9310 .80396 เห็นดวย
คอนขางมาก 

4.0048 .76003 เห็นดวย
คอนขางมาก 

1.418 .235 DPU
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2.3.2 การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง-ศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 
คําถามในหัวขอนี้มุงที่จะศึกษาวานักบัญชีเขาใจเกี่ยวกับ    มีการศึกษาหาขอมูลจากหนังสือ  งานวิจัย  ติดตาม
ประเด็นขาวสารตางๆที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดอยางทันทวงที   สามารถหาแหลงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของในการ
ทํางานจนทําใหงานน้ันมีประสิทธิภาพและมีผลสําเร็จ ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4-10 โดยแสดง
คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในทุกหัวขอผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในทํานองเดียวกันคือ “เห็นดวยคอนขางมาก”  และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็น
ระหวางกลุมทั้ง 2 กลุม พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมในแตละหัวขอไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ            
 
2.3.3 การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง-เขารวมกับสมาคม ชมรม หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพตางๆ 
คําถามในหัวขอนี้มุงที่จะศึกษาวานักบัญชีเขาใจเกี่ยวกับ ความเช่ือมั่นวาการเขารวมทํากิจกรรมกับสมาคม  
ชมรม หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพทําใหติดตามขอมูลตางๆไดเปนอยางดี  ทําใหมีความสัมพันธกับบุคคล
อ่ืนในวิชาชีพเดียวกันมีการแลกเปล่ียนความรูซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน   ผลจากการ
สอบถามรายงานในตารางที่ 4-11 โดยแสดงคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงใน
หัวขอ9,10,11 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในทํานองเดียวกันคือ “เห็นดวยคอนขางมาก”สวน
หัวขอ 12 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นคือ “เห็นดวยปานกลาง” 
 

เม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความคิดเห็นระหวากลุมวิชาชีพ  พบวามีความแตกตางในระดับ
ความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญใน 3  หัวขอไดแกหัวขอท่ี 9 เขารวมกิจกรรมกับสมาคม ชมรม หรือหนวยงาน
ทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง(F=7.495, p <0.01)     หัวขอที่ 10  มีเช่ือม่ันวาในการเขารวมกิจกรรม  กับสมาคม 
ชมรมหรือหนวยงานทางดานวิชาชีพทําใหทานสามารถติดตามขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับวิชาชีพไดอยางดี
(F=5.763 , p <0.05)      และหัวขอที่ 12 ชวยเหลืองาน หรือกิจกรรมของสมาคม ชมรม หรือหนวยงานใน ทุก ๆ 
ดานท่ีทานสามารถทําไดอยางตอเน่ือง(F=5.855, p <0.05)      และเม่ือทดสอบความแตกตางในระดับความ
คิดเห็นระหวางกลุมทั้ง 2 กลุมในขอที่ 11 พบวาระดับความคิดเห็นของแตละกลุมในแตละหัวขอไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 4-11  แสดงระดับความคิดเห็นในหวัขอ เกี่ยวกับการพฒันาความรูตอเนื่อง-การเขารวมกับสมาคม  ชมรม หรอืหนวยงานที่เกี่ยวของกบั
วิชาชพีบัญช ี
 

4.3  ปจจัยดานการเขารวมกับสมาคม ชมรม หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพตางๆ  

ระดับความคิดเห็น 
TA C PA รวม F Sig 

x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย x  SD แปรความหมาย 

9. ทานเขารวมกิจกรรมกับสมาคม ชมรม หรือหนวยงาน
ทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

3.6167 .92748 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.2414 1.03391 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.4589 .98877 เห็นดวย
คอนขางมาก 

7.495 .007*** 

10. ทานเชื่อมั่นวาในการเขารวมกิจกรรม  กับสมาคม 
ชมรมหรือหนวยงานทางดานวิชาชีพทําใหทานสามารถ
ติดตามขอมลู ขาวสารเกี่ยวกับวิชาชีพไดอยางด ี

3.7833 .86173 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.4828 .92588 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.6570 .89943 เห็นดวย
คอนขางมาก 

5.763 .017** 

11.ในการเขารวมกิจกรรมทําใหทานมีความสัมพันธกับ
บุคคลอื่นใน   วิชาชีพ เดียวกันรวมถึงหนวยงานที่กํากับ
ดูแล ทําใหทานมีความรูความสามารถ อยูในระดับ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

3.6750 .83175 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.5057 1.02155 เห็นดวย
คอนขางมาก 

3.6039 .91778 เห็นดวย
คอนขางมาก 

1.721 .191 

12.  ทานชวยเหลืองาน หรือกิจกรรมของสมาคม ชมรม 
หรือหนวยงานใน ทุก ๆ ดานที่ทานสามารถทําไดอยาง
ตอเนื่อง 

3.1250 1.05768 เห็นดวย
คอนขางมาก 

2.7586 1.09932 เห็นดวย
คอนขางมาก 

2.9710 1.08794 เห็นดวย
คอนขางมาก 

5.855 .016** DPU
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2.3.4   สรุปการทดสอบความแตกตางระดบัความคิดเห็น  
ในการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษี

อากร โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-way Anova ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวามีความ
แตกตางในความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญใน 4 ปจจัยไดแก 

2.3.4.1.ความรูดานภาษีอากรใน 2 หัวขอไดแกหัวขอการศึกษาประมวลรัษฎากรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (F=9.343, p <0.05) และในหัวขอการคนควา
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการภาษีอากรเพื่อนํามาใชในวางแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (F=15.421,           
p <0.01) โดยผูสอบบัญชีภาษีอากรใหระดับความคิดเห็นที่เหน็ดวยมากกวาผูสอบบัญชีรับอนุญาต   

2.3.4.2.ดานประสบการณการทํางานมีความแตกตางในระดับความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญในหัวขอ
ประสบการณในการตรวจสอบกิจการที่มีความแตกตางของประเภทธุรกิจอยางตอเน่ือง (F11.204, p <0.01) 
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีระดับความคิดเห็นที่เห็นดวยมากกวา 

2.3.4.3.ดานการพัฒนาความรูตอเนื่อง  จากการทดสอบพบวามีความแตกตางกันในระดับความคิดเห็น
อยางมีนัยสําคัญในดานการอบรมตอเนื่องใน 3 หัวขอไดแกหัวขอการใหความสําคัญกับการเขารวม อบรม 
สัมมนาท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพอยางตอเนื่อง (F=0.7632, p <0.01)  หัวขอการเรียนรูในเทคโนโลยีตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการสอบบัญชี (F=8.552, p <0.01)    และหัวขอการเขารวมการอบรมในประเด็น และหัวขออ่ืน ๆ 
ที่อาจจะไมใชความรูทางดานวิชาชีพโดยตรง เพื่อใหสามารถวินิจฉัยในการสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(F=3.985, p <0.05) ซ่ึงเปนที่นาสนใจวาผูสอบบัญชีภาษีอากรเห็นดวยมากกวาผูสอบบัญชีรับอนุญาต    

2.3.4.4.สําหรับการพัฒนาความรูตอเนื่องดวยการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ 
พบวามีความแตกตางในระดับความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญใน 3  หัวขอไดแกหัวขอการเขารวมกิจกรรมกับ
สมาคม ชมรม หรือหนวยงานทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง(F=7.495, p <0.01)   หัวขอการเขารวมกิจกรรมกับ
สมาคมชมรมหรือหนวยงานทางดานวิชาชีพทําใหทานสามารถติดตามขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับวิชาชีพไดอยางดี
(F=5.763 , p <0.05)      และหัวขอการชวยเหลืองาน หรือกิจกรรมของสมาคม ชมรม หรือหนวยงานท่ีสามารถ
ทําไดอยางตอเนื่อง(F=5.855, p <0.05) ซ่ึงพบวาผูสอบบัญชีภาษีอากรมีระดับความคิดเห็นที่เห็นดวยมากกวา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหความถูกตองและความเชื่อถือไดของเครื่องมือวัด (Validity and Reliability 
of Measurement) 
 

ผูวิจัยไดอธิบายการทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามแลวในบท
ที่ 3 สําหรับการวิเคราะหความเชื่อถือไดของเครื่องมือวัดนั้น ใชการทดสอบในเชิงความสอดคลองภายใน 
(Internal Consistency) โดยใชการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Reliability 
Coefficient) ผลจากการทดสอบแสดงในตารางท่ี 4.12  

จาการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค อยูระหวาง 0.7034 ถึง 0.8499 
สําหรับการทดสอบตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตามทุกตัวมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค อยูระหวาง 0.7497
ถึง 0.8807 

George and Mallery (2003) ไดใหเกณฑในการพิจารณาวาเม่ือคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคมีคา
มากกวา 0.7 จะถือไดวาสามารถยอมรับในความเช่ือถือได (Reliability) ของเคร่ืองมือวัดในคาตัวแปรได ดังนั้น
ผูวิจัยจะนําตัวแปรอิสระและตัวแปรทุกตัวที่มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคมากกวา 0.7 มาใชในการ
วิเคราะห ในตอนท่ี 4 และ ตอนท่ี 5 ตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



50 
 

ตารางท่ี 4.12 คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ(X) คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาด 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความรู  

1. ความรูทางดานบัญชี .7501 
2. ความรูทางดานสอบบัญชี .7520 
3. ความรูทางดานภาษีอากร .8428 

ความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณ  

4. ความหลากหลายของธุรกิจที่ทําการตรวจสอบ .7034 
5. จํานวนธุรกิจทีทํ่าการตรวจสอบ .8458 
6. ระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชี .8397 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาความรูตอเน่ือง  

7. การอบรมอยางตอเน่ือง .8330 
8. ศึกษาดวยตนเองอยางตอเนือ่ง .8330 
9. การเขารวมสมาคม ชมรม หรือหนวยงานท่ีเกีย่วของกบัวิชาชีพ .8499 

ตัวแปรตาม(Y) คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาด 

ทักษะความเปนมืออาชีพ  

1. ความซ่ือสัตย และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ .8578 
2. ความมีมนุษยสัมพันธ และการเปนผูนํา .7497 
3. การวิเคราะหขอมูลและการสอบสวนขอเท็จจริง .8678 
4. การเขียนรายงาน .8443 
5. การจัดการวางแผนและประเมินผล .8807 
6. ระบบขอมูลหรือการบริหาร .8549 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
 

    ผลที่ไดจากการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคจากตอนท่ี 3 สรุปไดวา ตัวแปรอิสระ-ดานแรง
กดดันจากภายนอก ไมมีความนาเช่ือถือจึงตัดออกจากการวิเคราะห และเม่ือพิจารณากลุมตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามท่ีจะใชในการวิเคราะหจะพบวามีปจจัยยอยๆ อีกหลายตัวภายใตกลุมตัวแปรเหลาน้ัน ผูวิจัยจึงใช
เครื่องมือการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อชวยกําหนดคานํ้าหนักของแตละตัวแปร และเพื่อลดจํานวน
ตัวแปรใหมีจํานวนที่นอยที่สุดท่ีเปนได (สุชาติ 2537) กอนท่ีจะนําคาของตัวแปรเหลาน้ีมาทําการทดสอบ
สมการถดถอยพหุคูณ  

 

    ในการวิเคราะหปจจัยผูวิจัยดําเนินการตาม 4 ลําดับข้ันตอน   โดยเร่ิมจาก 1) การสรางเมตริก
ความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix)  2) การสกัดปจจัย (Factor Extraction)              
3)  การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation)  และ 4) การหาคาคะแนนปจจัย (Factor Scores)  

 

    เม่ือเร่ิมการวิเคราะห Correlation Matrix ในแตกลุมปจจัยไมพบวามีปญหาในความสัมพันธระหวาง
กันของตัวแปรยอย ซ่ึงจะเห็นไดจากเม่ือทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) โดยใชวิธีองคประกอบหลัก 
(Principal Component Factor Analysis) จะไดคานํ้าหนักปจจัย (Factor Loadings)  ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามทุกตัวสูงกวา 0.4 ทุกตัวแปร ซ่ึงคาดังกลาวสอดคลองกับ Nunnally (1978) ท่ีไดเสนอวาในการทดสอบ
คา Factor Loading ที่เกินกวา 0.4 ถือวาเปนคาที่ยอมรับไดวามีความนาเช่ือถือ และผูวิจัยใชวิธีการหมุนแกน
แบบ Orthogonal โดยใชวิธี Varimax Rotation ก็พบวาคา Factor Loading ท่ีไดของทุกตัวแปรมีเพียง
องคประกอบ (Component) เดียว จึงไมปรากฎผลของการหมุนแกนใหวิเคราะห ผลการวิเคราะหแสดงใน
ตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นถึงคา % of Variance และคา Factor Loading ของตัวแปรซ่ึงสูงกวา 0.4 ทุกตัวแปร  
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จากนั้นจึงดําเนินการสรางคาคะแนนปจจัย (Factor Scores) ซ่ึงโปรแกรม SPSS สามารถจัดกลุมและ
จํานวนตัวแปรอิสระจํานวน 36  ตัวแปร   และลดจํานวนตัวแปรตามจาก 18 ตัวแปร ลงเปน 12 ตัวแปร 
รายละเอียดของการลดตัวแปรมีดังนี้       
                                                                                                                      จํานวน         ตัวแปร  

ตัวแปร         กลุมใหม 
ตัวแปรอิสระ  

• ปจจัยเกี่ยวกับความรู      12  12 

• ปจจัยเกี่ยวกับประสบการณ     12  12 

• ปจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความรูตอเนื่อง    12  12 
รวมตัวแปรอสิระ       36  36 

ตัวแปรตาม  

• ทักษะความเปนมืออาชีพ      18  12 
รวมตัวแปรตาม       18  12 
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ตารางท่ี 4.13 คา Factor Loadings และ % of Variance ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ตวัแปรอิสระ – ปจจัยตอทักษะความเปนมืออาชีพ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

ตวัแปรอิสระที่ 1 ความรูทางดานบญัช ี  57.212 
1. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ  หลักเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับ และความรูการบัญชี  
    เปนอยางด ี

.716  

2. ทานมีการติดตามมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมอยางตอเน่ือง    เพ่ือให    
    สามารถประยุกตใชในการปฏิบติังานอยางมีประสิทธภิาพ 

.808  

3. เม่ือมีปญหาในการประยุกตใชมาตรฐานการบญัชี    ทานจะทําการวิเคราะห   
    มาตรฐานการบญัชีดังกลาวอยางเปนระบบโดยอางอิงหลักฐาน และขอมูล 
    ตาง ๆท่ีเกีย่วของ รวมถึงปรึกษาผูเช่ียวชาญในเรื่องนัน้ ๆ     

.783  

4. ทานยอมรับและเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชี 
    ตางๆ ท่ีเกีย่วของ และเช่ือม่ันวาการเปลีย่นแปลดังกลาว นําไปสูการดําเนินงาน 
    ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

.714  

ตวัแปรอิสระที่ 2 ความรูทางดานสอบบัญช ี  57.869 
5. ทานมีความรู ความเขาใจมาตรฐานการสอบบัญชีเปนอยางด ี .737  
6. ในการปฏิบติังานสอบบัญชีทานยึดม่ันในการปฏิบัติงานตามแผนการ 
    ตรวจสอบอยางเครงคัด และเปนระบบ 

.818  

7. ทานมีการติดตาม  การปรบัปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี  ระเบียบ  ขอบังคับ  
    ตาง ๆ ท่ีเกีย่วของไดอยางทันเวลา และสามารถนําไปประยุกตใชอยางมี   
    ประสิทธิภาพ 

.792  

8. เม่ือมีขอขัดแยงระหวางทานกับผูรับบรกิารในเรื่องที่เกี่ยวของกับการแสดง
ความคิดเห็นในรายงานการสอบบัญชี ทานยึดม่ันในจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพอิสระ 

.689  
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ตวัแปรอิสระ – ปจจัยตอทักษะความเปนมืออาชีพ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

ตวัแปรอิสระที่ 3 ความรูทางดานภาษีอากร  68.028 
9. ทานมีการศึกษาประมวลรษัฎากรกร และกฎหมายท่ีเกีย่วของอยางตอเนื่อง เพื่อ

นํามาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพ 
.860  

10. ทานมีการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ  กบัการภาษีอากร    รวมถึง   ประกาศฏกีา 
ตาง ๆ ขอพิพากษาที่เกีย่วของ เพื่อนํามาใชในวางแผน     ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

.884  

11. เม่ือเกิดความขัดแยงเกี่ยว   กับการภาษอีากร ทานจะทําการวิเคราะห รายการ
ตาง ๆ นั้น โดยอางอิงจากประมวลกฎหมาย และประเดน็ขอ วินิจฉัยทีเ่กี่ยวของ   
เพ่ือนําไปใชในการตีความ สําหรับการปฏิบัติงานให บรรลุเปาหมาย 

.805  

12. ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทานเชื่อวาหลกัฐานและขอมูลตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ   
สามารถชวยใหทานมีการวิเคราะห และวนิิจฉัยเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรของ
ผูรบับรกิารอยางมีประสิทธภิาพ 

.743  

ตวัแปรอิสระที่ 4 ประสบการณ-ความหลากหลายของธรุกจิท่ีตรวจสอบ  53.778 
1. ทานเคยตรวจสอบกิจการที่มีความแตกตางของประเภทธรุกิจอยางตอเนื่องเชน 

ซ้ือมาขายไป ผลิต ขายสงขายปลกี รวมคา นําเขา      สงออกเปนตน 
.796  

2.  ในแตละปทานมักจะรับงานตรวจสอบบัญชีในกิจการ หรือธุรกิจทีท่านยังไมมี
ความเช่ียวชาญ เพ่ือใหเกิดการเรยีนรู และเปนประสบการณใน การทํางานของ
ทานทั้งในปจจุบัน และอนาคต 

.777  

3. ทานสามารถแยกแยะ และจําแนก    รวมถึงการวิเคราะหของ   รายการ ตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนในธุรกจิที่มีความแตกตางกันไดอยาง   ชัดเจน และถูกตอง 

.778  

4.  ทานเชื่อมัน่วาประสบการณทีไ่ดรับจากการปฏิบัติงาน   จะตองมา   จากการ
เรยีนรู และการพัฒนาที่เกิดข้ึนจากประสบการณการรับ   งานที่มีความ 
หลากหลายและแตกตางกันในรูปแบบการดําเนินงานและรูปแบบของธุรกิจ 

.556  
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ตวัแปรอิสระ – ปจจัยตอทักษะความเปนมืออาชีพ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

ตวัแปรอิสระที่ 5 ประสบการณ-จํานวนธรุกจิท่ีตรวจสอบ  68.649 
5. ทานมีจํานวนผูรับบริการงานสอบบัญชีเพิ่มข้ึนจากปกอน ๆ อยางตอเน่ือง .847  
6.  เม่ือทําการเปรียบเทียบกบัผูสอบบัญชีภาษีอากรทานอ่ืนแลว ทานไดรับการ  
     ยอมรับจากผูรบับรกิาร   ในการปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

.700  

7.  ทานมีผูรับบริการใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคําแนะนําของผูรบับริการ
รายเกา 

.897  

8. เม่ือทานเสนอบริการใหม ๆ ตอผูรับบริการ     ผูรับบริการยินดีทีจ่ะใชบรกิาร
เหลานั้นอยางเต็มใจ     แลวยงัขอคําแนะนาํใหทานนําเสนอบริการอ่ืนที่
เกี่ยวของและไมขัดตอวิชาชีพ  

.857  

ตวัแปรอิสระที่ 6 ประสบการณ-ระยะเวลาในการตรวจสอบ  68.708 
9.    ทานไดมกีารปฏิบัติงานการสอบบัญชี และงานอ่ืนทีเ่กี่ยวของกันมาเปนระยะ  
        เวลานาน 

.776  

10.  ทานเช่ือมั่นวาประสบการณที่ทานไดรบัจากการอยูในวิชาชีพการสอบ บัญชี 
       ทําใหทานมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

.851  

11.  ในชวงระยะเวลาที่ผานมา  ทานไดเรยีนรูถึงความตองการทีแ่ตกตางและ 
        หลากหลายของผูที่เกี่ยวของกับงบการเงิน 

.847  

12.  ทานมุงเนนการปฏิบัติงานท่ีมีระบบ และมีคุณภาพ  ซ่ึงเปนไปตาม    
       ประสบการณทีไ่ดจากการท่ีทานอยูในวิชาชีพเปนระยะเวลานาน 

.840  

ตวัแปรอิสระที่ 7 การพัฒนาความรูตอเน่ือง-การอบรมอยางตอเนือ่ง  66.885 
1.   ทานใหความสําคัญกับการเขารวม อบรม สัมมนาท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพอยาง 
      ตอเนื่อง 

.825  

2.  ทานมีการเรียนรูในเทคโนโลยีตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการสอบบัญชี .828  
3.  ในการอบรม    สัมมนาตาง ๆ ทานเต็มใจท่ีจะเขารวมในกิจกรรมดังกลาว   
      เพราะทานเช่ือมั่นวาจะทาํใหทานมีความรูมากข้ึน 

.849  
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ตวัแปรอิสระ – ปจจัยตอทักษะความเปนมืออาชีพ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

4.  ทานเขารวมการอบรมในประเด็น และหัวขออ่ืน ๆ ทีอ่าจจะไมใชความรู
ทางดานวิชาชีพโดยตรง แตการอบรมดังกลาวทําใหทานมีการวิเคราะหและ
วินิจฉัยในการสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธภิาพ  

.766  

ตวัแปรอิสระที่ 8 การพัฒนาความรูตอเน่ือง-ศึกษาดวยตนเองอยางตอเนือ่ง  65.846 
5.  เม่ือมีประเด็นใหม ๆ เกิดข้ึนทานจะทําการศกึษา หาขอมูลจากหนังสือ และ 
    งานวิจัยตาง ๆ ที่เกีย่วของ เพื่อใหเกิดความเชาใจในประเด็นน้ัน ๆ ไดอยางด ี

.873  

6.  ทานเชื่อมัน่วาการศึกษาขอมูลตาง ๆ อยางตอเนื่อง จะทําใหทานติดตาม 
     ประเด็นขอมูล ขาวสารตาง ๆ เกีย่วกับวชิาชีพไดอยางทันทวงท ี

.812  

7.  ทานสามารถคนหาแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

.773  

8.  ทานยึดม่ันวาการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องน้ัน สามารถกระทําไดภายใต
ความรู ความสามารถและเวลาท่ีทานมีอยู 

.785  

ตวัแปรอิสระที่ 9 การพัฒนาความรูตอเน่ือง-การเขามีสวนรวมกับสมาคม ชมรม 
และหนวยงานฯ 

 69.698 

9.  ทานเขารวมกิจกรรมกับสมาคม ชมรม หรือหนวยงานทางดานวิชาชีพอยา
ตอเนื่อง 

.866  

10. ทานเช่ือมั่นวาในการเขารวมกิจกรรม  กับสมาคม ชมรมหรือ หนวยงาน
ทางดานวิชาชีพทําใหทานสามารถติดตามขอมูลขาวสารเก่ียว  กับ  วิชาชีพ  
ไดอยางด ี

.854  

11. ในการเขารวมกิจกรรมทาํใหทานมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนใน       วิชาชีพ 
เดียวกันรวมถงึหนวยงานทีก่ํากับดแูล ทําใหทานมีความรู      ความสามารถ อยู
ในระดบัปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

.847  

12.  ทานชวยเหลืองาน หรือกิจกรรมของสมาคม ชมรม หรือหนวยงานใน ทกุ ๆ     
       ดานที่ทานสามารถทําไดอยางตอเน่ือง 

.770  
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ตวัแปรอิสระ – ปจจัยตอทักษะความเปนมืออาชีพ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

ตวัแปรตาม – ทักษะความเปนมืออาชีพ  59.956 

1. ความซ่ือสตัย และศักดิ์ศรขีองวชิาชีพ   

        1.1   ทานมีการตรวจทาน หลักฐานตาง ๆ เพื่อแสดงความเห็นเกีย่วกับความ 
                ถูกตองของงบการเงิน   ของกิจการอยางเปนระบบ 

.673  

       1.2.  ในการปฏบัิติงานการสอบบัญชีทานยึดม่ันในความซ่ือสัตย    และเอา 
                จริงเอาจัง โดยมีการนําเสนอรายงานอยางตรงไปตรงมา 

.793  

       1.3.  ทานปฏิบัติงานโดยใหความเปนธรรมกับทุก ๆ สวนท่ีเกีย่วของ  
               เพื่อผดุง ศักดิ์ศรีของวิชาชีพใหเปนท่ียอมรับนบัถือในวงการธุรกิจท่ัวไป 

.795  

2. การวิเคราะหขอมูลและการสอบสวนขอเท็จจริง   

        2.1. ทานสามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ และหาทางแกไขปญหาได 
               อยางสมเหตุ สมผลในการตรวจสอบบัญชี 

.745  

        2.2. ในการตรวจสอบทานไดมีการติดตามเร่ืองตาง ๆ ใหถึงท่ีสุด โดยมี   
               หลักฐาน  และขอมลูสนับสนุนการทํางานอยางเต็มท่ี 

.800  

        2.3.  ทานไดอาศัยความชํานาญ และไหวพริบอยางผูสอบบัญชีมืออาชีพใน  
                การรวบรวมขอเทจ็จริง และหาหลักฐานมาประกอบในประเด็นดังกลาว 

.821  

3. การเขียนรายงาน   

        3.1. ทานสามารถเขียนรายงานการสอบบัญชีใหผูอานเขาใจไดอยาชัดแจง 
               เกี่ยวกับประเด็น    ขอมูลที่ครบ   และ ใหความสนใจอยางชัดแจง 

.745  

       3.2.  ทานยึดม่ันในการจดัทํากระดาษทําการไดอยางรดักุม และชัดแจงเพื่อ  
              เปนหลักฐานประกอบในการเขียนรายงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

.791  

       3.3. ทุกครั้งที่ทานเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชี ทานยึดม่ันการเขียน 
              รายงานใหตรงกับหลักฐาน และขอมูลที่ทานมีอยูอยางครบถวน 

.846  
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ตวัแปรอิสระ – ปจจัยตอทักษะความเปนมืออาชีพ Factor 
Loading 

% of 
Variance 

4.    การจัดการวางแผนและประเมินผล   

      4.1. ทานมีการจัดการระบบในการปฏบิัติงานการสอบบัญชีไดเปนอยางด ี .752  
      4.2. ในการปฏิบติังานการสอบบัญชีทานมีระบบ และแนวทางในการ 
              วิเคราะหถึงระบบการควบคุมภายในของผูรับบริการไดอยางดี 

.770  

      4.3. ทานสามารถประเมินประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของผูรับบรกิาร ได เปน   
             อยางดี และเปนระบบ 

.747  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



59 
 

คา Factor Scores ทั้ง 10 ตัวจะเปนตัวแปรทีน่ําไปใชในการวิเคราะหสหสัมพันธในตอนท่ี 5 และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุในตอนท่ี 6 ตอไป และเพื่อใหเขาใจไดงายข้ึนในการเขียนสมการใชในการทดสอบ จึง
ใชคํายอโดยมคํีาอธิบายของแตละตัวแปรแสดงดังตอไปนี้ 

 

 ตัวแปรอิสระ คําอธิบาย 
1 Faccount ความรูเกี่ยวกบับัญชี 
2 Faudit ความรูเกี่ยวกบัสอบบัญชี 
3 Ftax    ความ รูเกี่ยวกบัภาษีอากร                             
4 Fvariety  ความหลากหลายเกี่ยวกับประเภทธุรกิจทีต่รวจสอบ 
5 Fclient  จํานวนธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
6 Ftime  ระยะเวลาในการตรวจสอบ 
7 Fcpd  การอบรมอยางตอเนื่อง 
8 Fself   ศึกษาดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
9 Fjon การเขารวมกับสมาคม ชมรมหรือหนวยงานท่ีเกีย่วของกบัวิชาชีพตางๆ 
 ตวัแปรตาม คําอธิบาย 

1 Yct ทักษะความเปนมืออาชีพ 
 ตัวแปรควบคมุ คําอธิบาย 

1 Age อายุ 

2 Exp  audit ประสบการณในการตรวจสอบบัญชี 

3 Customer จํานวนผูใชบรกิาร 

 
ตอนที่ 5 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) 
    ในการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามน้ัน จะทดสอบระหวางตัวแปร
อิสระทั้ง 36  ตัวแปร และตัวแปรตามท้ัง 12 ตัวแปรที่ใชในการวัดปจจัยที่มีผลตอทักษะความเปนมืออาชีพขิง
วิชาชีพบัญชี โดยใชคา Factor Scores ของตัวแปรท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยในตอนที่ 4 นํามาทดสอบ  
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  งานวิจัยนี้ใชโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson (Pearson Correlation 
Coefficients) โดยนําผลการวิเคราะหมาแสดงไวในตารางท่ี 4-14     จากตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวาตัวแปร
อิสระทุกตัวที่เหลือมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.292 – 0.674 ที่ระดับนัยสําคัญ
ที่ 0.01 

  จากนั้นทําการทดสอบปญหาเกี่ยวกับตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน  (Multicollinearity) พบวาคา 
VIF อยูระหวาง 1.711 – 2.881 ซ่ึงมีคานอยกวา 10 แสดงวาความสัมพันธระหวางกันของตัวแปรอิสระไมถึงข้ัน
กอใหเกิดปญหา Multicollinearity ซ่ึง Lee et al. (2000) เสนอวาเมื่อคา VIF ของตัวแปรอิสระนอยกวา 10 
แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  
   

ดังนั้นจึงสรุปจากการวิเคราะหสหสัมพันธไดวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม และจาก
การทดสอบพบวาระหวางตัวแปรอิสระเองไมมีความสัมพันธกัน ตัวแปรเหลานี้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไป
ทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression)ในตอนท่ี 6 ตอไป 
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ตารางที่ 4-14 การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตาม 

 
ตัวแปร 

Yr
ct 

Fa
cc

on
t 

Fa
ud

it 

Fta
x 

Fr
va

rie
ty 

Fc
lie

nt 

Fti
me

 

Fc
pd

 

Fs
elf

 

Fjo
in 

ag
e 

Ex
p a

ud
it 

cu
sto

me
r 

VI
F 

Mean 3.99110 3.84660 3.83940 3.93240 3.56400 3.22700 3.8116 3.97700 39.614 3.4227 2.7729 2.6812 1.50720  
SD 0.52914 0.56578 0.56591 0.61752 0.65439 0.82902 0.70806 0.68692 0.62586 0.81069 1.08906 1.08906 0.96477  
Yct -              
Faccount 0.548** -            2.329 
Faudit 0.651** 0.674** -           2.293 
Ftax 0.561** 0.620** 0.582** -          2.111 
Fvariet 0.521** 0.460** 0.510** 0.462** -         2.198 
Fclient 0.489**

* 
0.399** 0.513** 0.479** 0.665** -        2.237 

Ftime 0.587** 0.467** 0.493** 0.455** 0.545** 0.513** -       2.211 
Fcpd 0.558** 0.447** 0.425** 0.443** 0.309** 0.292** 0.585** -      2.881 
Fseif 0.608** 0.500** 0.481** 0.518** 0.423** 0.420** 0.580** 0.753** -     2.832 
Fjoin 0.419** 0.369** 0.329** 0.353** 0.404** 0.424** 0.487** 0.544** 0.540** -    1.711 
Age 0.083 0.041 0.052 0.152* 0.007 -0.024 0.108 0.153* 0.087 0.142* -   1129 
Exp  audit 0.137* 0.113 0.065 -0.012 0.219** 0.121 0.215** 0.027 0.064 0.133 0.181 -  1.202 
Customer 0.025 0.103 0.035 0.079 0.195** 0.226** -0.022 -0.138* -0.033 0.081 -0.061 0.174* - 1.189 

* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
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ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) 

 
        ในการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Miltiple regression) ตัวแปรท่ีใช

ในการวิเคราะหนอกเหนือจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคา Factor Scores ที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยใน
ตอนท่ี 4 แลวน้ัน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทดสอบตัวแปรเชิงคุณภาพท่ีไดจากการวิเคราะหทางประชากรศาสตร
ที่ไดกลาวไวในตอนที่ 1 ไดแก อายุผูตอบแบบสอบถาม 2) ประสบการณในกาตรวจสอบบัญชี  3)จํานวน
ผูใชบริการ  โดยจะนํามาใชเปนตัวแปรในการทดสอบสมการท่ีเรียกวาตัวแปรควบคุม ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตัวแปรควบคมุ คําอธิบาย 

Age อายุผูตอบแบบสอบถาม 
Exp. Audit ประสบการณในตรวจสอบบัญชี 
Customer จํานวนผูใชบริการ 

 
    จากกรอบการวิจัยที่ไดกลาวไวในบทท่ี 3 นั้น การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามคือ

ทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชีกับตัวแปรอิสระโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุคูณนั้น   ดังน้ันจึงทําการ
ทดสอบ ในภาพรวมและแตละดานทั้ง 3 ดานอันไดแกปจจัยที่ เปนตัวแปรอิสระ   ดานความรู   ดาน
ประสบการณ   และดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง  รวมทั้งส้ิน 3 สมการ 
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6.1 สมการทดสอบตัวแปร  

    ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม-ทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชี กบัตัวแปรอิสระ
และตัวแปรควบคุม แสดงในสมการ 1 – 3 ดังนี ้

 

สมการท่ี การทดสอบ                        ตัวแปรตาม – ทักษะความเปนมืออาชีพ 

1 กลุมตัวแปรความรู Yct = a1+b1faccount+b2faudit+b3ftax+b4Age+b5exp audit 
+b6customer+E 

2 กลมตัวแปร
ประสบการณ 

Yct = a2+b7fvarienty+b8fclient+b9ftime+b10Age+b11Exp audit+ 
b12Customer+E 

3 กลุมตัวแปรพฒันา
ความรูตอเนื่อง 

Yct = a3+ b13fcpd+b14fself+b15fjoin+b16Age+b17Exp 
audit+b18Customer+E 

 
    ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ ตามสมการที่ 1 – 3 ในตารางท่ี 4-15  แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรควบคุม มีความสัมพนัธกับตัวแปรตาม – ทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชีมีดังนี ้
 

สมการท่ี 1 กลุมตัวแปรอิสระเฉพาะทางดานความรูและตวัแปรควบคุม 
พบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญคือ  b2=  ความรูทางดานการสอบบัญชี  

 b3=ความรูทางดานภาษีอากร   ตัวแปรควบคุม b5 =  ประสบการณในการตรวจสอบบัญชี (β2 = 0.479, β3 = 
0.283, p<0.01 และβ5 = 0.109, p<0.05)     
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ตารางท่ี 4-15 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณระหวางตัวแปรตาม-ดานความรู กับตัวแปรอิสระและตัวแปร
ควบคุม ตามสมการท่ี 1 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .651(a) .423 .421 .76124879 
2 .688(b) .473 .468 .72926295 
3 .697(c) .485 .478 .72277076 

a  Predictors: (Constant), faudit 
b  Predictors: (Constant), faudit , ftax 
c  Predictors: (Constant), faudit , ftax , Exp audit 
 ANOVA(d) 

Model  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 87.203 1 87.203 150.479 .000(a) 
 Residual 118.797 205 .579   
 Total 206.000 206    

2 Regression 97.508 2 48.754 91.673 .000(b) 
 Residual 108.492 204 .532   
 Total 206.000 206    

3 Regression 99.953 3 33.318 63.779 .000(c) 
 Residual 106.047 203 .522   
 Total 206.000 206    

a  Predictors: (Constant), faudit 
b  Predictors: (Constant), faudit , ftax 
c  Predictors: (Constant), faudit , ftax , Exp audit 
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d  Dependent Variable: yct 
 
 Coefficients(a) 

Mode
l  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) -7.639E-

17 
.053  .000 1.000   

 Faudit .651 .053 .651 12.267 .000 1.000 1.000 
2 (Constant) -1.249E-

16 
.051  .000 1.000   

 Faudit .490 .062 .490 7.848 .000 .661 1.513 
 Ftax .275 .062 .275 4.402 .000 .661 1.513 

3 (Constant) -.270 .135  -2.007 .046   
 faudit .479 .062 .479 7.697 .000 .656 1.525 
 ftax .283 .062 .283 4.565 .000 .659 1.518 
 Exp audit .101 .047 .109 2.164 .032 .992 1.008 

a  Dependent Variable: yct 
 

สมการท่ี 2 กลุมตัวแปรอิสระเฉพาะดานประสบการณและตัวแปรควบคุม 3 ตัวแปร 
พบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญคือ  b7 =  ประสบการณทีหลากหลายของประเภท

ธุรกิจที่ตรวจสอบ b8 =ประสบการณ-จํานวนของธุรกิจท่ีทําการตรวจสอบ   b9 =  ประสบการณ-ระยะเวลาใน
การตรวจสอบบัญชี (β 9 = 0.399, β 7 = 0.205, p<0.01 และ β 8 = 0.148, p<0.05)     สวนตัวแปรควบคุมไมมี
ความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางท่ี 4-16 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณระหวางตัวแปรตาม-ดานประสบการณ กับตัวแปรอิสระและตัว
แปรควบคุม ตามสมการท่ี 2 

 
 Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .587(a) .344 .341 .81189493 
2 .634(b) .402 .396 .77729687 
3 .643(c) .413 .404 .77171626 

a  Predictors: (Constant), ftime 
b  Predictors: (Constant), ftime, fvariety 
c  Predictors: (Constant), ftime, fvariety , fclient 
 ANOVA(d) 

Model  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70.869 1 70.869 107.513 .000(a) 
 Residual 135.131 205 .659   
 Total 206.000 206    

2 Regression 82.745 2 41.373 68.476 .000(b) 
 Residual 123.255 204 .604   
 Total 206.000 206    

3 Regression 85.104 3 28.368 47.634 .000(c) 
 Residual 120.896 203 .596   
 Total 206.000 206    

a  Predictors: (Constant), ftime 
b  Predictors: (Constant), ftime, fvariety 
c  Predictors: (Constant), ftime, fvariety , fclient 
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d  Dependent Variable: yct 
 
 Coefficients(a) 
 

Mode
l  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  B 
Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) -1.105E-16 .056  .000 1.000   
 ftime .587 .057 .587 10.369 .000 1.000 1.000 

2 (Constant) -1.188E-16 .054  .000 1.000   
 ftime .430 .065 .430 6.664 .000 .703 1.423 
 fvariety .286 .065 .286 4.433 .000 .703 1.423 

3 (Constant) -1.378E-16 .054  .000 1.000   
 ftime .399 .066 .399 6.037 .000 .662 1.510 
 fvarienty .205 .076 .205 2.705 .007 .501 1.995 
 fclient .148 .074 .148 1.990 .048 .525 1.903 

a  Dependent Variable: yct 
 
สมการท่ี 3 กลุมตัวแปรอิสระดานการพัฒนาความรูตอเน่ืองและตัวแปรควบคุมทั้ง 3 ตัวแปร 

พบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญคือ  b13 =  การพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองโดยการ
อบรมอยางตอเนื่อง     b14 =การพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง-ศึกษาดวยตนเอง  (β13 = 0.230, β 14 = 0.435, 
p<0.01)     สวนตัวแปรควบคุมไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางท่ี 4-17 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณระหวางตัวแปรตาม-ดานการพัฒนาความรูตอเนื่อง กับตัวแปร
อิสระและตัวแปรควบคุม ตามสมการท่ี 2   
 Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted  
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .608(a) .370 .367 .79560739 
2 .627(b) .393 .387 .78299267 

a  Predictors: (Constant), fself 
b  Predictors: (Constant), fself, fcpd 
 
 ANOVA(c) 
 

Mode
l  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 76.237 1 76.237 120.439 .000(a) 
 Residual 129.763 205 .633   
 Total 206.000 206    

2 Regression 80.932 2 40.466 66.005 .000(b) 
 Residual 125.068 204 .613   
 Total 206.000 206    

a  Predictors: (Constant), fself 
b  Predictors: (Constant), fself, fcpd 
c  Dependent Variable: yct 
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 Coefficients(a) 
 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

  B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.561E-17 .055  .000 1.000   
 fself .608 .055 .608 10.974 .000 1.000 1.000 

2 (Constant) -7.843E-
18 

.054  .000 1.000   

 fself .435 .083 .435 5.247 .000 .432 2.313 
 fcpd .230 .083 .230 2.767 .006 .432 2.313 

a  Dependent Variable: yct 

 
6.2 สรุปผลจากการทดสอบสมการถดถอย 
 

 ในภาพรวมปจจัยที่มีผลตอทักษะความเปนมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชี     เม่ือทดสอบเฉพาะ
ทางดานความรูปจจัยท่ีมีผลตอทักษะความเปนมืออาชีพก็ยังคงเปนความรูทางการตรวจสอบ    ความรูทางภาษี
อากร    สวนความรูทางดานบัญชีไมมีผลตอสมาการ  อาจจะเปนเพราะความรูดานบัญชีเปนวิชาพ้ืนฐานที่
จําเปนของวิชาชีพบัญชีอยูแลว  สวนตัวแปรควบคุมมีผลเพียงตัวเดียวคือระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชี   
สวนการทดสอบดานประสบการณปจจัยที่มีผลตอทักษะความเปนมืออาชีพไดทั้ง 3ดานคือ ประสบการณ
หลากหลายในการตรวจสอบหลายธุรกิจ   จํานวนผูใชบริการ  และระยะเวลาในการตรวยสอบ   ตัวแปรควบคุม
ไมมีผลทักษะความเปนมืออาชีพ   และเม่ือทดสอบทางดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องปจจัยที่มีผลไดแก 
การอบรมอยางตอเน่ืองและการพัฒนาดวยตนเองอยางตอเน่ือง     ตัวแปรควบคุมไมผลตอทักษะความเปนมือ
อาชีพ    รายละเอียดจะสรุปผลวิเคราะหแสดงไวในบทท่ี 5 ตอไป 
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ตอนที่ 7  ขอสรุปที่ไดจากการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยาง 
     ผูตอบแบบสอบถามไดใหความคิดเห็นในเร่ืองเกี่ยวกับปญหาท่ีทําใหมีทักษะความเปนมืออาชีพ  
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปเปนหัวขอสําคัญจากผูปฏิบัติจริง ดังน้ี 

7.1 ขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของผูสอบบัญชีภาษีอากร(TA)  และผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)ตอทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชี 

     7.1.1.ทางดานความรู 
     ขอเสนอแนะที่ไดรับจาก TA    CPA มีความนาสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไดใหขอคิดเห็นทางดานความรูเพิ่มเติมซ่ึงเอาขอมูลมาจากคําถามปลายเปดและทําใหสามารถนํามา
วิเคราะหได   ประเด็นท่ีใหขอเสนอแนะเรียงตามความถ่ีผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 
ตารางท่ี 4-18 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของTAและ CPA แสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดานความรู 
 
รายการ TA รอยละ CPA รอยละ รวม รอยละ 
1.ติดตาม การUpdate มาตรฐานใหม   ขาวสารใหมๆอยู
เสมอ 

 
13 

 
52.00 

 
6 

 
40.00 

 
19 

 
47.50 

2.สภาวิชาชีพบัญชี  และหนวยงานท่ีเกีย่วของควรมี
บทบาทมากข้ึนในการใหความรู  ผานWeb size  หรือ
ออกเปนวารสารรายไตรมาส  โดยจัดสรรเงินจาคา
สมาชิกสวนหนึ่งแลวจดัสงใหสมาชิกเปนประจํา  

 
 
 

4 

 
 
 

16.00 

 
 
 
4 

 
 
 

26.67 

 
 
 

8 

 
 
 

20.00 
3.จําเปนตองมีความรูทางมาตรฐานการบัญชี    
มาตรฐานการสอบบัญชี  การภาษีกรท่ีปรบัปรุงใหม
และออกใหม 

 
 

4 

 
 

16.00 

 
 
2 

 
 

13.33 

 
 

6 

 
 

15.00 
4.หนวยงานทีทํ่าการควบคุม กํากับ  ดแูล  ควรจัดเปน
คลินิก  หรือจัดหาผูเช่ียวชาญชวยตอบปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

2 

 
 

8.00 

 
 
2 

 
 

13.33 

 
 

4 

 
 

10.00 
5.เพิ่มความรูทางดาน IT ทางการตรวจสอบใหมากข้ึน 2 8.00 1 6.67 3 7.50 
รวม 25 100.00 15 100.00 40 100.00 
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จากตารางที่ 4-18  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน TA  และ CPA ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาจะตองมี
ความรูทางมาตรฐานการบัญชี   มาตรฐานการสอบบัญชี  การภาษีอากรใหมีการติดตามอยูเสมอ    สภาวิชาชีพ
บัญชีหรือหนวยงานกํากับดูแลควรมีบทบาทมากข้ึนในการใหความรูและควรเพิ่มเติมความรูทาง IT  ใหมากข้ึน
เพราะปจจุบันมีการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 4-19 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของเฉพาะ TAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดานความรู 
 

                                         รายการ TA รอยละ 

1. ควรพัฒนาความรูของ TA ใหเทียบเทา CPA ปจจุบันผูรับบริการนิยมใช CPA 
มากกวา 

2 32.32 

2. รวบรวมคําถามจากผูเขาอบรมกลุมเดียวกัน   การตอบคําถาม การแกไขปญหา  
ตางๆแลวแจกใหผูเขาอบรมทุกคนจะไดแลกเปลี่ยนความรูอีกทางหนึง่ 

1 
 

16.67 

3.จัดทําหนังสือ  หรือตําราเกี่ยวกับประสบการณการตรวจสอบบัญชี  เพ่ือจะได
จัดหามาเพ่ิมพนูความรู 

 
1 

 
16.67 

4. ควรมีความรูทางดานอ่ืนที่จะนํามาสนบัสนุนทางดานวิชาชีพใหมี  
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1 

 
16.67 

5. ผูตรวจสอบบัญชีควรมีความรูที่หลากหลาย  รวมถึงความรูทางภาษาดวย 1 16.67 
รวม 6 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



72 
 

ตารางท่ี 4-20 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของCPAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดานความรู 
 
 

                                       รายการ CPA รอยละ 

1.สภาวิชาชีพบัญชีมีการพัฒนามาตรฐานการบัญชีใหทันเวลาและมีความชัดเจน
โดยไมตองตีความอีกครั้ง 

 
2 

 
50.00 

2.จัดใหมีการทดสอบยอยเปนระยะๆเพ่ือ CPA จะไดต่ืนตัวพัฒนาความรูอยูเสมอ 1 25.00 
3.ควรมีชองทางการส่ือสารระหวาง CPAกับสภาวิชาชีพบัญชี  รวมถึงเจาหนาท่ี
ของสภาใหบริการสะดวกและรวดเร็วมากกวานี ้

 
1 

 
25.00 

รวม 4 100.00 

  
จากตารางท่ี  4-19 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน  TA หขอคิดเห็นวาอยากใหมีการพัฒนาวิชาชีพ TA ให

เทียบเทากับวิชาชีพ CPA  ผูตรวจสอบควรมีความรูที่หลากหลายลักษณะของการปฎิบัติงาน   ควรมีการจัดทํา
ตํารา  หนังสือเกี่ยวกับคําถาม  แนวทางการแกไขปญหาของแตละกรณีในงานคตรวจสอบใหมีมากข้ึน 
  

สวนตารางที่  4-20  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน CPA ไดเสนอแนะใหสภาวิชาชีพพัฒนามาตรฐานใหมี
ความชัดเจน เขาใจงายไมตองมีการตีความในแงกฎหมาย   มีการจัดการทดสอบยอยเปนระยะๆ   และมีชองทาง
การส่ือสารระหวางสภาวิชาชีพกับ CPA ใหมีความสะดวก  รวดเร็วมากข้ึน 
 
       7.1.2.ทางดานประสบการณ 

ขอเสนอแนะที่ไดรับจาก TA    CPA มีความนาสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไดใหขอคิดเห็นทางดานประสบการณเพิ่มเติมซ่ึงเอาขอมูลมาจากคําถามปลายเปดและทําใหสามารถ
นํามาวิเคราะหได   ประเด็นที่ใหขอเสนอแนะเรียงตามความถ่ีผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-21 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของTAและ CPAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดาน
ประสบการณ 
 

รายการ TA รอยละ CPA รอยละ รวม รอยละ 
1.ผูท่ีเขามาเปนผูตรวจสอบบัญชีจะตองมี
ประสบการณการฝกงานมากอนจึงจะปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  (CPAเพิ่มช่ัวโมงฝกงาน) 

 
 

12 

 
 

46.15 

 
 

2 

 
 

20.00 

 
 

14 

 
 

38.89 
2.มีการรับตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ  หลากหลาย
ประเภท   รับงานมากข้ึน  รูลึกจะไดประสบการท่ี
หลากหลายและมากข้ึน 

 
 

7 

 
 

26.92 

 
 

4 

 
 

40.00 

 
 

11 

 
 

30.56 
3.จัดใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางผู
ตรวจสอบดวยกันทั้ง TA  และ CPA  รวมถึงการจัดตั้ง
ชมรม หรือสมาคม 

 
4 

 
15.38 

 
2 

 
20.00 

 
6 

 
16.67 

4.จัดประชุม  สัมมนาโดยเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญเขา
มาตอบปญหาตางๆทางการตรวจสอบ  รวมไปถึงการ
เลาประสบการณ  การนําทฤษฏีประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงาน 

 
3 

 
11.54 

 
2 

 
20.00 

 
5 

 
13.89 

รวม 26 100.00 10 100.00 36 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-21  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน TA  และ CPAไดเสนอวาผูท่ีจะเขาสูวิชาชีพการ

ตรวจสอบจะตองมีประสบการณการฝกงานมากอน    สําหรับ CPA ใหเพิ่มช่ัวโมงฝกงานมากขึ้น  จัดประชุม
สัมนาแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณระหวางกัน    การรับงานใหมีหลากหลายรูปแบบ  หลายหลายประเภท
ธุรกิจซ่ึงจะนํามาสูการมีประสบการณมากย่ิงข้ึน 
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ตารางท่ี 4-22 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของเฉพาะ TAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดานประสบการณ 
 
 
                                         รายการ     TA   รอยละ 
1.จัดสัมมนาระหวางผูประกอบการ  และ TA เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกนั   เพื่อหาขอตกลงรวมกัน  การปฏิบัติงานจะ
ไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
4 

 
50.00 

2.ตองมีประสบการณทางวิชาชีพอยางเพยีงพอ  มีคุณภาพเทียบเทากับสากล  ขณะน้ี 
TA ของประเทศไทยยังไมไดมาตรฐาน 

 
2 

 
25.00 

3.TAควรมีประสบการณการเปนผูทําบัญชีมากอน 1 12.50 
4.แลกงานท่ีรับบริการระหวาง TA ดวยกันและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกัน 1 

 
12.50 

  รวม 8 100.00 

 
ตารางท่ี 4-23 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของ CPAแสดงเปนความถี่และรอยละ-ทางดานประสบการณ 
 
 
                                       รายการ CPA รอยละ 
1.จัดใหมีการศึกษาดูงาน  การปฏิบัติงานของสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีช่ือเสียง 1 33.34 
2.ทางสภาวิชาชีพบัญชีควรมีการสรุปประเด็นทางการตรวจสอบไวในเว็บไซร  
เพ่ือจะไดศึกษาเปนแนวทางในการตรวจสอบ 

 
1 

 
33.33 

3.รับงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเองไมควรรับงานมากเกินไป  
1 

 
33.33 

รวม 3 100.00 
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จากตารางท่ี 4-22  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน TA อยากใหมีการสัมมนาระหวางผูประกอบการกับ TA  
หารือขอตกลงรวมกัน  มีการแลกเปล่ียนประสบการณืรวมกันระหวางผูเปน TA ดวยกัน  ปจจุบัน TA ยังมี
ความรูสึกวา TA เมืองไทยยังไมไดมาตรฐานเทียบเทากับสากล 

  สวนตารางท่ี 4-23  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน CPA ไดเสนอแนะใหมีการจัดการศึกษาดูงาน  การ
ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบบัญชี  และและมีการรับงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเอง 
 
    7.1.3.ทางดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
    ขอเสนอแนะที่ไดรับจาก TA    CPA มีความนาสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไดใหขอคิดเห็นทางดานการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพิ่มเติมซ่ึงเอาขอมูลมาจากคําถามปลายเปดและทําให
สามารถนํามาวิเคราะหได   ประเด็นที่ใหขอเสนอแนะเรียงตามความถ่ีผูตอบแบบสอบถามดังน้ี 
ตารางท่ี 4-24 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของTAและ CPAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดานการพัฒนา
ความรูอยางตอเน่ือง 

รายการ TA รอยละ CPA รอยละ รวม รอยละ 
1.การจัดอบรมเปน  workshop  กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ภาคปฏิบัติ เชนการเขียนรายงานแบบมีเง่ือนไข 

 
10 

 
43.48 

 
1 

 
5.00 

 
11 

 
25.58 

2.จัดใหมีหลักสูตรหลาก  หลาย  ทางดานอ่ืน 
นอกเหนือจากบัญชีและภาษี   รวมไปถึงเฉพาะธุรกิจ
และเวลาในการจัดอบรมมีหลากหลายทางเลือก 

 
 
3 

 
 

13.04 

 
 

8 

 
 

40.00 

 
 

11 

 
 

25.58 
3.เห็นดวยกับการจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่องทํา
ใหเกิดประโยชนแกผูตรวจสอบบัญชี 

 
4 

 
17.39 

 
4 

 
20.00 

 
8 

 
18.60 

4.หนวยงานทีจั่ดอบรมควรมีหลักสูตรในราคาที่
ยอมเยา รวมหนวยงานกํากับดูแลมีการจัดอบรมให
ฟรี  ปจจุบันมีคาใชจายสูง 

 
3 
 

 
13.04 

 
4 
 

 
20.00 

 
7 
 

 
16.28 

5.เขาเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพเพื่อจะไดติดตาม 
Update ความรูใหมๆอยูเสมอ 

 
1 

 
4.35 

 
1 

 
5.00 

 
2 

 
4.65 
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รายการ TA รอยละ CPA รอยละ รวม รอยละ 
6.หนวยงานทีค่วบคุมดูแล  ไมควรบังคับช่ัวโมงการ
อบรม  ใหมีการอบรมดวยความสมัครใจในเร่ืองที่
ตองการอบรม 

 
1 

 
4.35 

 
1 

 
5.00 

 
2 

 
4.65 

7.หนวยงานทีก่ํากับดแูลควรจัดใหมีการตรวจสอบ
มาตรฐานของงานใหมีคุณภาพมากกวาน้ี 

 
1 

 
4.35 

 
1 

 
5.00 

 
2 

 
4.65 

รวม 23 100.00 20 100.00 43 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-24  ผูตอบแบบสอบถามที่เปน TA  และ CPAไดเสนอวาใหมีการจัดอบรมแบบภาคปฎิบัติหรือ
ทําเปน Workshop  แตละเรื่อง    การจัดอบรมใหมีหลากหลายทางเลือกและในราคาที่ยอมเยาว  หนวยงาน
กํากับดูแลควรมีการตรวจสอบคุณภาพของงานอบรมใหมากกวานี้และไมควรกําหนดจํานวนช่ัวโมงในการ
อบรม 
 
ตารางท่ี 4-25 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของเฉพาะ TAแสดงเปนความถ่ีและรอยละทางดานการพัฒนา
ความรูอยางตอเน่ือง 
                                         รายการ TA รอยละ 
1.ควรใหมกีารอบรมอยางสมํ่าเสมอไมทําเปนครั้งคราวตามท่ีกรมสรรพากร
กําหนด 

 
7 

 
25.93 

2.หลักสูตรอบรมใหอบรมเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม  การแกไขระเบียบ  
ขอบังคับใหม 

 
4 

 
14.81 

3.จัดอบรมแบบ E-learning โดยกรมสรรพากรหรือหนวยงานที่จัดอบรม   
สมาชิกจะไดเขาถึงองคความรูและมีความสะดวกมากข้ึน 

4 14.81 

4.หนวยงานจดัอบรมใหกับ TA ควรมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการควบคุมผูเปน
วิทยากร  และควบคุมในราคาท่ีเหมาะสม 

 
3 

 
11.11 

5.ใหกรมสรรพากรเปนหนวยงานฝกอบรมอยางตอเนื่องจะไดตรงประเด็นและคา
อบรมท่ีไมแพง 

 
3 

 
11.11 
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                                         รายการ     TA   รอยละ 

6.หลักสูตรอบรมมีแตเร่ืองเกาๆ  ไมควรบังคับตามกรมสรรพากรกําหนดควรเปด
กวางอบรมเรือ่งใดก็ไดที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  เชนมีชม.บญัชี 6 
ช่ัวโมง 

 
3 

 
11.11 

7.การอบรมไมจําเปนตองอบรมครบท้ัง 3 ดาน  ทําใหสับสนแทนท่ีจะได
ประโยชนกลับทําใหเกิดความเครียด   และไมจําเปนตองบังคับภาษี 9 ช่ัวโมง 

 
2 

 
7.42 

8.ใหมีการ 
อบรมแตเน่ินๆจะไดเลือกหลักสูตรที่ตองการได 

1 3.70 

รวม 27 100.00 

 
ตารางท่ี 4-26 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของCPAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ 
 
                                       รายการ    CPA  รอยละ 
1.เปดกวางใหมีการอบรมในตางประเทศไดจะไดไมตองเดินทางมาอบรมที่
ประเทศไทยเพราะเสียคาใชจายมาก 

 
1 

 
100.00 

รวม 1 100.00 

 
 จากตารางที่ 4-25  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน TA ไดเสนอแนะวาควรมีการอบรมอยางเสมําเสมอ      
จัดอบรมเฉพาะที่มีการเปล่ียนแปลงใหมๆ มีการจัดอบรมแบบ E-lerning หนวยงานจัดอบรมควรมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
 สวนตารางท่ี 4-26  ผูตอบแบบสอบถามที่เปน  CPAไดเสนอวาขอใหสภาวิชาชีพเปดกวางหลักสูตรที่
จัดอบรมรวมถึงการนับรวมการจัดอบรมในตางประเทศดวย   
     7.1.4.ขอเสนอแนะทางดานความเปนมืออาชีพ 

ขอเสนอแนะที่ไดรับจาก TA    CPA มีความนาสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอทักษะความเปนมืออาชีพเพ่ิมเติมซ่ึงเอาขอมูลมาจากคําถาม
ปลายเปดและทําใหสามารถนํามาวิเคราะหได   ประเด็นที่ใหขอเสนอแนะเรียงตามความถ่ีผูตอบแบบสอบถาม
ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4-27 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของTAและ CPAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดานความเปน
มืออาชีพ 
 

รายการ TA รอยละ CPA รอยละ รวม รอยละ 
1.มีความใสใจกับลูกคาใหคําปรึกษาแกลูกคาและ
ปฏิบัติงานเย่ียงมืออาชีพไมขัดตอจริยธรรม  จรรณยา
บรรณ   ความเปนอิสระและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 
รวมถึงการแตงกาย บุคลิกภาพของนักบัญชี 

 
 
 

7 

 
 
 

53.85 

 
 
 

7 

 
 
 

77.78 

 
 
 

14 

 
 
 

63.64 
2.รวมกลุมกัน  แลกเปล่ียนความรู  ประสบการ
ระหวางกัน  ไมตัดราคา   และแยงงานกัน 

 
6 

 
46.15 

 
2 

 
22.22 

 
8 

 
36.36 

รวม 13 100.00 9 100.00 22 100.00 

 
จากตารางท่ี 4-27  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน TA  และ CPAไดเสนอวาการเปนมืออาชีพใหหนวยงานกํากับมี
การตรวจสอบวาผูตรวจสอบมีความเอาใจใสกกับลูกคา  ใหคําปรึกษาท่ีถูกตอง มีจรรยาบรรณ  จริยธรรมแหง
วิชาชีพ  ไมควรแยงงานกัน หรือมีการตัดราคาคาธรรมกัน 
 
ตารางท่ี 4-28 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของเฉพาะ TAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดานความเปนมือ
อาชีพ 
 
                                         รายการ     TA   รอยละ 
1.มีขอกําหนดดานวิชาชีพไวอยางชัดเจนและกรมสรรพากรจะตองมีความ
เขมงวดในเกณฑตางๆเชน การจัดทํากระดาษทําการจัดใหมีรูปแบบมาตรฐาน  
เขมงวดกับรายงานการตรวจสอบ 

 
4 

 
21.05 

2.มีเครือขายกระจายงาน  ปฏิบัติงานการตรวจสอบอยางเปนระบบ 
และมีศูนยกลางในการรับงาน 

3 
 

15.79 

3.TA มีลูกคาจาํนวนจํากัด  คาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม ถึงแมจะเพิ่มขีด
ความสามารถข้ึนก็ตาม 

2 10.53 
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                                         รายการ     TA   รอยละ 

4.รูจักการนําทฤษฏี มาประยกุตใช   มีการวเิคราะหผลการปฏิบัติงาน 
เนนเนื้อหามากกวารูปแบบ 

2 10.53 

5.มีการทดสอบเปนระยะโดยการทํา Workshopเกีย่วกับงานตรวจสอบ 2 10.53 

6.มีใบประกาศการเปนมืออาชีพหลากหลาย เชน CPA   TA CIA ฯลฯ 2 10.52 

7.การตรวจสอบตองมีหลักฐาน  เอกสารอางอิงอยางนาเช่ือถือ 1 5.26 
8.ตองอาศัยเวลาการปฏิบัติงาน    การคนควา และการทํางานดานวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง 

1 
 

5.26 

8.ความเปนมืออาชีพในเมืองไทยไมมแีรงบันดาลใจเหมือนกับวิชาชีพอ่ืน 1 5.26 

10.เจาหนาที่ของกรมสรรพากรที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบควรมีความรูทางดาน
บัญชีจะไดใหคําตอบท่ีถูกตอง 

1 5.26 

รวม 19 100.00 

 
ตารางท่ี 4-29 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของCPAแสดงเปนความถ่ีและรอยละ-ทางดานความเปนมืออาชพี 
 
                                       รายการ    CPA  รอยละ 
1.สภาวิชาชีพบัญชีควรเขมงวดในคุณภาพของงานการตรวจสอบของCPA 3 50.00 
2.ผูสอบบัญชีรุนกอนป2513 มีอายุมากแลว  สภาควรกําหนดการเกษียณอายุ   
อายุมากการมารับการอบรมทําได ยากลําบาก 

 
1 

 
16.67 

3.สภาวิชาชีพบัญชีควรปรับปรุงต้ังแตการเลือกประธาน  เจาหนาท่ี ทีใ่หบริการ
ควรสะดวกและรวดเร็ว 

 
1 

 
16.67 

4.ควรมีการกําหนดคาตอบแทนข้ันต่ําของ CPA ไว 1 16.66 
รวม 6 100.00 
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จากตารางท่ี 4-28  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน TA ไดเสนอแนะวา กรมสรรพากรจะตองมีความเขมงวด
ในกฎเกณฑตางๆ  จัดใหมีศูนยกลางรับงานเพราะกลุม TA มีลุกคาจํากัด คาธรรมเนียมไมเหมาะสมแมจะเพิ่ม
ขีดความสามารถก็ตาม  การเปนน TA ในเมืองไทยไมมีความจูงใจเหมือนกับวิชาชีพบัญชีอ่ืน 

 
 สวนตารางที่ 4-29  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน CPAไดเสนอวา  สภาวิชาชีพควรมีความเขมงวดใน
คุณภาพของงานตรวจสอบของ CPA ควรมีการเกษียณอายุ การเดินทางมาอบรมทําไดลําบาก ควรมีการกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมข้ันต่ําของ CPA เอาไว 
 
 7.2.สรุป ความคิดเห็นจากผูตอบแบบสอบถาม   

1. ในภาพรวมจากคําถามปลายเปดในแบบสอบถามขางตน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไดแสดง
ความคิดเห็นถึงปญหาในเรื่องของการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรไวอยาง
นาสนใจ เชนความจําเปนที่ตองใหผูสอบบัญชีภาษีอากรไดมีการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเขาการรับรอง 
โดยมีความกังวลวาผูสอบบัญชีภาษีอากรที่ไดรับรองแลวอาจไมสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  

2. สวนใหญแสดงความคิดเห็นวาหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล – กรมสรรพากร ควรกําหนด
คุณสมบัติในเรื่องประสบการณในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในเกณฑการเขารับรอง รวมทั้งดานการพัฒนาความรู
อยางตอเนื่องควรกําหนดใหมีช่ัวโมง CPD เพิ่มมากข้ึนและใหมีเนื้อหาตรงกับวิชาชีพ และเสนอให
กรมสรรพากรมีความเขมงวดในการรับรองเนื้อหาหลักสูตรและคุณภาพของสถาบันที่จัดอบรมความรูตอเน่ือง  

3. ยังพบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นในเร่ืองคุณภาพงานของผูสอบบัญชีภาษีอากร
โดยเฉพาะในเร่ืองของการขาดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากรเม่ือเทียบกับผูสอบบัญชี
รับอนุญาต  สําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาตน้ันแสดงความคิดเห็นโดยเรียกรองใหสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภจัดทํากิจกรรมเสริมสรางความรูในลักษณะตอบแทนใหแกสมาชิกใหมากข้ึน รวมทั้งมีการใหบริการ
แกสมาชิกใหสะดวกรวดเร็ว มีความตองการใหจัดทํามาตรฐานตางๆใหมีความเขาใจงายและทันสมัย และ
แนะนําใหจัดทําสรุปประเด็นทางการตรวจสอบไวในเว็บไซดเพื่อจะไดศึกษาเปนแนวทางในการตรวจสอบ 
ความเห็นท่ีนาสนใจมีความตองการใหมีการกําหนดช่ัวโมงฝกงานกอนเขาทํางานในวิชาชีพใหมากข้ึน 

4. เสนอใหมีการประชุมสัมมนารวมกนัระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และยังเรยีกรองใหเพ่ือนรวมวิชาชีพรับงานใหเหมาะสมเพ่ือใหงานตรวจสอบมี
คุณภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม
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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การทําวิจัยในคร้ังนี้ทําใหผูวิจัยไดผลจากงานวิจัยเพื่อท่ีจะนําไปพัมนาหลักสูตรทางวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงๆ
ไดแก  หลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาการบัญชี  หลักสุตรการฝกอบรมของสถาบันพัฒนา       
นักวิชาชีพบัญชีท่ีผูวอจัยปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน  และสงผลวิจัยนี้ไหกับหนวยงานกํากับดูแลอันไดแก สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูประถัมภ   กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการคาและผูที่สนใจซ่ึงไดแจงความ
จํานงเอาไวในแบบสกบถาม    ในบทนี้แบงไวเปนหัวขอตางๆดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 5.3 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยัในอาคต 
 5.4 ประโยชนจากงานวิจัย  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตางทัศนะความเปนมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทย ในบริบทของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร และผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพื่อ  1)  ศึกษาปจจัยที่
สงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพทางการบัญชี ซ่ึงไดแก ปจจัยดานความรูทางวิชาชีพ ปจจัยดานประสบการณ
จากการทํางาน และปจจัยการพัฒนาความรูตอเนื่อง  2)  ศึกษาความสัมพันธของปจจัยทั้ง 3 ดานที่สงผลตอ
ทักษะความเปนมืออาชีพทางการบัญชีในภาพรวม  3)  ศึกษาปญหา และรวมถึงขอเสนอแนะที่จะทําใหนักบัญชี
ไทยเปนมืออาชีพเทียบเทากับสากล โดยกําหนดสมมติฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 
 

H1: ปจจัยความรูทางวิชาชีพประกอบดวยความรูดานบัญชี ความรูดานสอบบัญชี และความรูดานภาษี
อากร มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร 
    H2: ปจจัยประสบการณจากการทํางานประกอบดวยความหลากหลายของธุรกิจที่ตรวจสอบ จํานวน
ธุรกิจที่ทําการตรวจสอบ และระยะเวลาท่ีทํางานดานตรวจสอบบัญชี มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปน
มืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร 
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H3: ปจจัยการพัฒนาความรูตอเนื่องประกอบดวยการอบรมอยางตอเน่ือง การศึกษาดวยตนเอง และการ
เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร 
 

สําหรับประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) และผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)ที่ยังปฏิบัติงานอยูของป 2551 โดยสุมตัวอยาง กลุมละ 400 คน รวมเปน 800 คน สามารถเก็บขอมูลได
ทั้งส้ิน คิดเปนรอยละ 25.87 ของแบบสอบถามท้ังหมด 800 ชุด หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม     
มาวิเคราะหผลทางสถิติตามท่ีได กลาวไวในบทที่ 4 
 
5.2. อภิปรายผล 
 จากการศึกษางานวิจัยสรุปประเด็นตางๆตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

5.2.1 ความแตกตางของความคิดเห็นของนักวิชาชีพบัญชี( TA และ CPA)ที่มีผลตอใปจจัยและ  
ปจจัยสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพทางการบัญชี     ในปจจัยท้ัง 3 ดานไดแก  ปจจัยดานความรูทางวิชาชีพ  
ปจจัยดานประสบการณจากการทํางาน    ปจจัยการพัฒนาความรูตอเน่ือง      ผลของการวิจัย  ในการทดสอบ
ความแตกตางของระดับความคิดเห็นระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-way Anova ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวามีความแตกตางในความคิดเห็น
อยางมีนัยสําคัญใน 4 ปจจัยไดแก 

5.2.1.1 ความรูดานภาษีอากรใน 2 หัวขอไดแกหัวขอการศึกษาประมวลรัษฎากรและกฎหมายท 
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  และในหัวขอการคนควาขอมูลที่
เกี่ยวของกับการภาษีอากรเพื่อนํามาใชในการวางแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูสอบบัญชีภาษี
อากรใหระดับความคิดเห็นที่เห็นดวยมากกวาผูสอบบัญชีรับอนุญาต อยางมีนัยสําคัญ  

5.2.1.2 ดานประสบการณการทํางานมีความแตกตางในระดับความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญในหัวขอ 
ประสบการณในการตรวจสอบกิจการท่ีมีความแตกตางของประเภทธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตมีระดับความคิดเห็นที่เห็นดวยมากกวาอยางมีนัยสําคัญ 

5.2.1.3 ดานการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การทดสอบพบวามีความแตกตางกันในระดับความคิดเห็น 
อยางมีนัยสําคัญในดานการอบรมตอเนื่องใน 3 หัวขอไดแกหัวขอการใหความสําคัญกับการเขารวม อบรม 
สัมมนาท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพอยางตอเนื่อง  หัวขอการเรียนรูในเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสอบบัญชี   
และหัวขอการเขารวมการอบรมในประเด็น และหัวขออ่ืน ๆ ที่อาจจะไมใชความรูทางดานวิชาชีพโดยตรง 
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เพื่อใหสามารถวินิจฉัยในการสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเปนที่นาสนใจวาผูสอบบัญชีภาษีอากรเห็น
ดวยมากกวาผูสอบบัญชีรับอนุญาต อยางมีนัยสําคัญ   

5.2.1.4 สําหรับการพัฒนาความรูตอเนื่องดวยการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ  
พบวามีความแตกตางในระดับความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญใน 3  หัวขอไดแกหัวขอการเขารวมกิจกรรมกับ
สมาคม ชมรม หรือหนวยงานทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง     หัวขอการเขารวมกิจกรรมกับสมาคมชมรมหรือ
หนวยงานทางดานวิชาชีพทําใหทานสามารถติดตามขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับวิชาชีพไดอยางดี      และหัวขอการ
ชวยเหลืองาน หรือกิจกรรมของสมาคม ชมรม หรือหนวยงานท่ีสามารถทําไดอยางตอเน่ือง   ซ่ึงพบวาผูสอบ
บัญชีภาษีอากรมีระดับความคิดเห็นที่เห็นดวยมากกวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอยางมีนัยสําคัญ 

จากผลการวิจัยขางตนยังไมมีผูวิจัยอ่ืนทําการวิจัยเอาไว   จะเห็นวา  TA จะใหความสําคัญตอหัวขอ 
ดังกลาวมากกวา CPA ถือวาเปนแนวโนมที่ดีท่ีหนวยงานกํากับดูแลจะใหความสนใจในขอที่แตกตางนี้วาวิชาชีพ
บัญชีทั้ง 2 วิชาชีพเปนผูตรวจสอบดวยกันทําไมจึงมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน   เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบ
บัญชีตอไป 
 

5.2.2 ความสัมพันธของปจจัยท้ัง 3 ดานสงผลตอทักษะความเปนมืออาชีพทางการบัญชี   
-ผลการวิจัยแยกออกตามขอสมมติฐานดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐาน H1: ปจจัยความรูทางวิชาชีพประกอบดวยความรูดานบัญชี ความรูดานสอบบัญชี และ
ความรูดานภาษีอากร มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบ
บัญชีภาษีอากร 

จากการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระดานความรูทางวิชาชีพและตัวแปรตามทักษะความเปนมืออาชีพมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (F=63.779, p<0.05) และพบวาตัวแปรอิสระความรูทางวิชาชีพดานการตรวจสอบ 
ดานการภาษีอากร และประสบการณดานการตรวจสอบมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ กับทักษะความ
เปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร (β2 = 0.479, β3 = 0.283, p<0.01 และβ5 = 
0.109, p<0.05)  ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย ชุมเมืองปก (2552) พบวา “ ความรูดานการ
ตรวจสอบบัญชี ประสบการณในการตรวจสอบสงผลกระทบตอกลยุทธที่มีประสิทธิภาพตองานตรวจสอบบัญชี
และสงผลตอการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย ”     และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิษา พงจันทรและคณะ (2552) 
พบวา “ การประยุกตใชมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปของผูสอบบัญชีภาษีอากรมีความสัมพันธเชิงบวก
กับคุณภาพงานสอบบัญชี ”   
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การทดสอบสมมติฐาน H2: ปจจัยประสบการณจากการทํางานประกอบดวยความหลากหลายของธุรกิจที่
ตรวจสอบ จํานวนธุรกิจท่ีทําการตรวจสอบ และระยะเวลาที่ทํางานดานตรวจสอบบัญชี มีความสัมพันธเชิงบวก
กับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร 

จากการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระดานประสบการณจากการทํางานและตัวแปรตามทักษะความเปนมือ
อาชีพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (F=47.634, p<0.05) และพบวาตัวแปรอิสระทุกตัวประกอบดวยความ
หลากหลายของธุรกิจที่ตรวจสอบ จํานวนธุรกิจที่ทําการตรวจสอบ และระยะเวลาท่ีทํางานดานตรวจสอบบัญชี 
มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร (β 9 = 
0.399, β 7 = 0.205, p<0.01 และ β 8 = 0.148, p<0.05)  ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญธรรม พรเจริญ 
(2548) พบวา  “ ประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน และอาชีพของผูสอบบัญชีภาษีอากรที่มีอาชีพแตกตางกัน 
ตางประสบปญหาท่ีปฏิบัติงานตามหลักเกณฑการปฏิบัติงานและการรายงานการตรวจสอบ และรับรองบัญชี
ของผูสอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตตแหงประมวลรัษฎากร” และสอดคลองกับงานวิจัยของ Behn, Bruce 
K. ,  Jong-Hag Choi and Tony Kang. (2007) พบวา “ ระดับประสบการณในการตรวจสอบของอุตสาหกรรม
ตางๆของสํานักงานสอบบัญชี  มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพของการตรวจสอบ ” 

 
การทดสอบสมมติฐาน H3: ปจจัยการพัฒนาความรูตอเน่ืองประกอบดวยการอบรมอยางตอเน่ือง การศึกษาดวย
ตนเอง และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร 

จากการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระดานโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพและตัวแปรตามทักษะความเปน
มืออาชีพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ (F=66.005, p<0.05) และพบวาตัวแปรอิสระการศึกษาดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง และการเขารับการอบรมอยางตอเน่ือง มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร (β13 = 0.230, β 14 = 0.435, p<0.01)   

นอกจากน้ีตัวแปรควบคุม  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะ
ความเปนมืออาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากร อยางมีนัยสําคัญ   (β 5 = 0.109, p<0.05) 
อาจกลาวไดวาผลที่ไดน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของนลินรัตน เดนดอนทราย (2547) ท่ีพบวา “ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมีผลตอคุณภาพงานสอบบัญชี  ” แตส่ิงที่นาสนใจพบวาอายุไมมีความสัมพันธกับทักษะความเปนมือ
อาชีพในการทดสอบทุกสมการ ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลงานวิจัยวาปจจัยที่มีผลเชิงบวกกับทักษะความเปนมือ
อาชีพไดดังนี้ 
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1. ความรูทางดานวิชาชีพ ไดแก ดานสอบบัญชี ดานภาษีอากร มีความสัมพันธเชิงบวกกับลักษณะความเปนมือ 
   อาชีพของนักบัญชี อยางมีนัยสําคัญ 
2. ประสบการณจากการทํางาน ไดแก ระยะเวลาในการตรวจสอบ มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมือ 
    อาชีพของนักบัญชี อยางมีนัยสําคัญ 
3. โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ไดแก การพัฒนาความรูตอเน่ือง การศึกษา 
    ดวยตนเอง มีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชี อยางมีนัยสําคัญ 

ผลงานวิจัยการอบรมตอเนื่องเพื่อพัฒนาความรูนั้นมีงานวิจัยของ นลินรัตน เดนดอนทราย (2547) พบวา 
“มีผลตอคุณภาพงานสอบบัญชี ซ่ึงผลงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นเพิ่มเติมวานอกจากคุณภาพงานแลวยังสงผลตอ
ทักษะความเปนมืออาชีพดวย” และผลงานวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย บัวจันทร อินธิโส และคณะ(2552) พบวา         
“การพัฒนาตนเองทางดานการเรียนรู การพัฒนาตนเองดานความคิด การพัฒนาตนเองดานการส่ือสาร การ
พัฒนาตนเองดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความเปนมืออาชีพในภาพรวม ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงการพัฒนาตนเอง ทําใหการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพยิ่งข้ึน ” 

จากผลขางตนท้ัง 3 ปจจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ DeAngelo, H.L.  (1981) พบวา ” การไดมาซ่ึง

ทีมงานสอบบัญชีที่มี ความรูความสามารถและ มีทักษะท่ีสูงมารวมงานได จะทําใหคุณภาพของงานตรวจสอบ
บัญชีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังพบวาผูตรวจสอบบัญชีท่ีมีความสามารถในการจัดการเก่ียวกับเทคนิค
และการวางแผนการสอบบัญชีที่ดี   มีการอบรมอยางตอเนื่องและประสบการณท่ียาวนานจึงเปนสวนสําคัญที่จะ
ทําใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจพบขอผิดพลาดในงบการเงินได สวนการรายงานขอผิดพลาดที่ตรวจพบนั้นจะ
ข้ึน     อยูกับความเปนอิสระจากผูใชบริการแตละราย โดยผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระมากมีแนวโนมท่ีจะ
รายงานขอผิดพลาดท่ีตรวจพบมากกวา ”   และยังสอดคลองกับ นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะและศิลปะพร             
ศรีจ่ันเพชร( 2552   : 2 ) กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับงานสอบบัญชีวา “ ผูสอบบัญชีควรมีความรู  ความสามารถ และ
ความชํานาญพิเศษทางวิชาชีพเชนเดียวกับวิชาชีพอิสระอ่ืน( เชนแพทย  ทนายความ วิศวกร  สถาปนิค)  และควร
มีความรูเกี่ยวกับการบัญชี  การสอบบัญชี  ซ่ึงไดรับจากการศึกษาในสถาบันการศึกษา  และมีประสบการณใน
การปฏิบัติงาน   ตลอดจนการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพและควรมีทัศนะคติและความคิดท่ีเปนอิสระของ
ตนเอง ” 
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สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปะถัมภไดออกมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับนักวิชาชีพ
บัญชี (International Accounting Education Standard for Professional Accountants : IES) เพ่ือใหสมาชิกไดถือ
ปฏิบัติตามน้ันเปนแนวคิดที่สอดคลองกับผลวิจัยที่ไดทั้ง 3ดาน 

 
5.2.3  ปญหาและขเสนอแนะในเชิงปฎบัิติทีจ่ะทําใหเกิดการพัฒนานัวิชาชีพบัญชไีทย 
 
จากคําถามปลายเปดทําใหไดขอเสนอแนะท่ีไมมใีนแบบสอบถามโดยแยกตามวิชาชีพดังนี ้

5.2.3.1. ผูสอบบัญชีภาษีอากร( TA)ไดใหขอคิดเห็นไวอยางนาสนใจ เชนความจําเปนที่ตองให 
ผูสอบบัญชีภาษีอากรไดมีการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเขาการรับรอง โดยมีความกังวลวาผูสอบบัญชีภาษี
อากรที่ไดรับรองแลวอาจไมสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ สวนมากแสดงความคิดเห็นวาหนวยงานที่มี
หนาที่กํากับดูแล (กรมสรรพากร) ควรกําหนดคุณสมบัติในเรื่องประสบการณในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในเกณฑ
การเขารับรอง รวมท้ังดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องควรกําหนดใหมีช่ัวโมง CPD เพ่ิมมากขึ้นและใหมี
เนื้อหาตรงกับวิชาชีพ และเสนอใหกรมสรรพากรมีความเขมงวดในการรับรองเนื้อหาหลักสูตรและคุณภาพของ
สถาบันที่จัดอบรมความรูตอเนื่อง ยังพบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นในเร่ืองคุณภาพงานของผูสอบ
บัญชีภาษีอากรโดยเฉพาะในเรื่องของการขาดความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษีอากรเมื่อเทียบ
กับผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

5.2.3.2.ผูสอบบัญชีรับอนุญาต( CPA) ไดแสดงความคิดเห็นโดยเรียกรองใหสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภจัดทํากิจกรรมเสริมสรางความรูในลักษณะตอบแทนใหแกสมาชิกใหมากข้ึน รวมท้ังมี
การใหบริการแกสมาชิกใหสะดวกรวดเร็ว มีความตองการใหจัดทํามาตรฐานตางๆใหมีความเขาใจงายและ
ทันสมัย และแนะนําใหจัดทําสรุปประเด็นทางการตรวจสอบไวในเว็บไซดเพื่อจะไดศึกษาเปนแนวทางในการ
ตรวจสอบ ความเห็นที่นาสนใจมีความตองการใหมีการกําหนดช่ัวโมงฝกงานกอนเขาทํางานในวิชาชีพใหมาก
ข้ึนและเสนอใหมีการประชุมสัมมนารวมกันระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และยังเรียกรองใหเพ่ือนรวมวิชาชีพรับงานใหเหมาะสมเพื่อใหงานตรวจสอบมีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับของสังคม 

จากขอคิดเห็นขางตนเปนส่ิงท่ีผูปฎิบัติงานตอฝการที่จะใหมีการพัฒนาตอไปอยางมีมาตรฐาน 
และที่สาคัญถาสามารถพัฒนางานตรวจสอบไหเทียบเทากับสากลไดจะทาํใหนักวิชาชีพบัญชีภูมิใจในวิชาชีพ
มากข้ึน 
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5.2.3 ปญหาและขอเสนอแนะในเชิงปฎิบตัท่ีิจะทําใหเกิดการพัฒนานักวิชาชพีบัญชีไทย 
ผลจากงานวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนดังตอไปน้ี 

5.2.3.1. จากการทดสอบความคิดเห็นท่ีแตกตางกันระหวาง TA และ CPA จะเห็นไดวาหนวยงานกาํกับ 
ดูแลโดยเฉพาะกรมสรรพากรตองใหความสนใจ  ที่จะพัฒนาวิชาชีพ TA ใหมากวาเดิมไมวาจะเปนการกําหนด
คุณสมบัติดานประสบการณการตรวจสอบไวกอนเขาสูวชิาชีพ   การอบรมจะทําให TA มีการพัฒนาความรูทาง
วิชาชีพไดมากข้ึน และ TA ยินดีทีจ่ะเขามสีวนรวมกับหนวยงาน สมาคมและชมรมทางวิชาชีพ       สวนสภา
วิชาชีพฯควรไดจัดใหมีการตดิตอ   การสื่อสารระหวาง CPA กับสภาวิชาชีพฯไหมีความสะดวกมากข้ึน   ใหสภา
วิชาชีพฯไดการจัดกิจกรรมตางๆที่เปนความรูแกสมาชิกในแตละป 

5.2.3.2. จากสมมติฐานใน 3 หัวขอผูวจิัยเสนอแนะดังนี ้
1.จากการทดสอบสมมติฐาน H:1 พบวาปจจัยความรูทางดานสอบบัญชี ปจจัยความรูทางดานภาษีอากร 

ประสบการณการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธตอทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชีใน
ประเทศไทย ซ่ึงแสดงใหเห็นวามาตรฐานการสอบบัญชี การภาษีอากร เปนความรูท่ีสําคัญที่นักบัญชีจะตอง
ติดตามอยูเสมอ หนวยงานกํากับดูแลทุกหนวยงานควรกําหนดเปนความรูพ้ืนฐานในการทดสอบ การเขาสู
วิชาชีพและประสบการณการทํางานทางดานวิชาชีพก็ควร  กําหนดเปนคุณสมบัติอีกขอหน่ึงกอนเขาสูวิชาชีพ  
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ทุกสถาบันการศึกษาควรเนนการสอนใน
มาตรฐานการสอบบัญชี การภาษีอากรหรือกําหนดใหนักศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

2.จากการทดสอบสมมติฐาน H:2 พบวาประสบการณที่ไดจากการตรวจสอบความหลากหลายธุรกิจ 
จํานวนธุรกิจ และระยะเวลาการตรวจสอบมีความสัมพันธตอทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชี ดังนั้นจาก
ผลวิจัยนี้ เสนอวาหนวยงานกํากับดูแลทุกหนวยงานควรกําหนดระยะเวลาการฝกงานเพ่ือใหมีประสบการณ 
กอนเขาสูวิชาชีพบัญชีและหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางบัญชี ควรเนนใหนักศึกษาไดฝก
การปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพ เพ่ือที่จะใหมีความสามารถทํางานไดจริงเม่ือเขาสูวิชาชีพบัญชี 

3.จากการทดสอบสมมติฐาน H:3 พบวาปจจัยการศึกษาดวยตนเอง ปจจัยการเขารวมอบรมมี
ความสัมพันธตอทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชี ดังน้ันหนวยงานกํากับดูแลที่ไดกําหนดใหมีการ
ฝกอบรม เพื่อเพ่ิมพูนความรูเปนส่ิงท่ีดีแลว ควรมีการกํากับดูแลหนวยงานฝกอบรม ใหมีประสิทธิภาพมากกวา
ที่เปนอยูในปจจุบัน มีหลักสูตรที่หลากหลายใหผูเขาฝกอบรมไดเลือกในส่ิงที่ตนเองตองการและการอบรม
ควรจัดทําเปน Work Shop เปนภาคปฏิบัติของแตละสายวิชาชีพบัญชี มีการกระจายหนวยงานฝกอบรมไปใน
ทองถิ่นตางๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูเขาอบรม มีหลักเกณฑในการวัดผลการเขารวมการอบรม ในระดับ
หน่ึงเพ่ือใหทราบวาผูเขาอบรมไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอวิชาชีพจริง 
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5.2.3.3. ปญหาและขอเสนอแนะที่ไดจากคําถามปลายเปดที่หนวยงานกํากับดูแลจะตองสนใจและ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีตอไป  เพราะขอเสนอแนะเหลานี้ไดจากผูปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชชีพตรวจสอบ 

 
5.3 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

งานวิจัยที่นาสนใจในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับทักษะความเปนมืออาชีพน้ัน สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใน      
      หลายประเด็นดังน้ี 

 
5.3.1. จากการไดศึกษากลุมประชากรทางวิชาชีพบัญชี 2 กลุม คือ TA และ CPA ยังมีในบางเรื่องที่มี 

ความคิดเห็นแตกตางกัน ไมวาจะเปนมุมมองทางดานการพัฒนาตนเอง ความเช่ือม่ันของผูใชบริการแมกระท่ัง
การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการก็ยังแตกตางกันทั้งที่อยูในสายวิชาชีพการตรวจสอบดวยกัน 
ในอณาคตตอไปอาจจะตองศึกษาจากกลุมประชากรทางวิชาชีพบัญชีในกลุมอ่ืน ทุกกลุม แลวนําเปรียบเทียบกัน 
จะได มองเห็นภาพกวางในการเปนนักบัญชีมืออาชีพ 

 
5.3.2. ในการวิจัยคร้ังนี้ไดนําปจจัย ไดแก ปจจัยดานความรูทางวิชาชีพ ปจจัยดานประสบการณจากการ 

ทํางานและปจจัยดานการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ซ่ึงก็เปนสวนหนึ่งในปจจัยหลาย ๆ ดาน ที่สงผลตอทักษะ
ความเปนมืออาชีพ ดังนั้นในอนาคตอาจจะตองศึกษาปจจัยอ่ืน เชน ทางดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผูตรวจสอบบัญชี ประเด็นในปจจัยน้ีพบจากขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามปลายเปดวา ในทาง
ปฏิบัติมีการตัดราคาคาธรรมเนียมในการใหบริการระหวางนักวิชาชีพบัญชีเพื่อใหไดงาน 

 
5.3.3. ในการศึกษางานวิจัยนี้ ไดจํากัดกลุมตัวอยางเฉพาะในประเทศไทย โดยศึกษาปจจัยในสวน 

ขอกําหนดของคณะกรรมการการศึกษาของสมาพันธนักบัญชีสากล (IFAC) ป 2551 งานวิจัยในอนาคตอาจ
ศึกษาปจจัยที่สงผลกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักวิชาชีพบัญชีในประเทศตาง ๆ นํามาเปรียบเทียบกันหาขอสรุป
ปจจัยความเปนมืออาชีพของนักบัญชีท่ีเปนสากล 
 
5.4 ประโยชนจากงานวิจัย 

ผลจากงานวิจัยที่หนวยงานท่ีกํากับดูแลนักวิชาชีพบัญชี ท้ังสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ 
กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สามารถนําผลงานวิจัยน้ีไปใชเปนประโยชน
ในการพัฒนานักวิชาชีพในดานอาชีพบัญชีที่ตองรับผิดชอบดังนี้ 
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1. มีความจําเปนที่ตองใหกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีภาษีอากรในสวนของทักษะ
ในการปฏิบัติงานจริง  ทั้งนี้นักวิชาชีพสวนใหญใหความเห็นวาถาไมมีทักษะในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
ภาษีอากรที่ไดรับรองแลวอาจไมสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และกรมสรรพากร ควรกําหนดคุณสมบัติใน
เรื่องประสบการณในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในเกณฑการเขารับรอง 
2.  ดานการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองควรกําหนดใหมีช่ัวโมง CPA เพ่ิมมากข้ึนและใหมีเนื้อหาตรงกับวิชาชีพ 
เนนหลักสูตรการอบรมในรูปแบบของ workshop และการอบรมในรูปแบบของ e-learning 
3.  หนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพควรมีความเขมงวดในการรับรองเนื้อหาหลักสูตรและคุณภาพของสถาบันที่จัด
อบรมความรูตอเนื่องใหกับนักวิชาชีพบัญชี 
4.   ควรที่จะพัฒนาความรวมมือระหวางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูสอบบัญชีภาษีอากรเพ่ือทํางานรวมกันและ
รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพที่มีความใกลเคียงกัน และรวมมือกันในการสงเสริม
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเพ่ือใหงานตรวจสอบมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม รวมท้ังการจัดต้ัง
มาตรฐานในการรับงานโดยเฉพาะในเร่ืองของคาตอบแทนผูสอบบัญชีภาษีอากร 
5.  เสนอแนะใหสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ปรับปรุงงานบริการสมาชิกใหสะดวกรวดเร็ว และเพิ่ม
บทบาทในสวนของการจัดทํากิจกรรมเสริมสรางความรูในลักษณะตอบแทนใหแกสมาชิกใหมากข้ึน เปน
แหลงขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกโดยไมคิดมูลคา ในเรื่องของการจัดทํามาตรฐานตองใหมีความเขาใจงายและ
ทันสมัย และใหจัดทําสรุปประเด็นทางการตรวจสอบไวในเว็บไซดเพื่อจะไดศึกษาเปนแนวทางในการตรวจสอ 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม 

ปจจัยท่ีสงผลตอทักษะความเปนมืออาชพีของนักวิชาชีพบัญชไีทย 
ในบริบทของผูสอบบัญชภีาษีอากรและผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 

A Study on the factors affecting the Professional Skills of Thai Accounting Professional 
– In the Context of Tax Auditors and Certified Public Accountants 

 
ไดกําหนดแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด ชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามสําหรับผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ชุดที่ 2 เปน
แบบสอบถามสําหรับผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
 
แบบสอบถาม   เปนแบบสอบถามสาหรับ CPA  และ TA ซ่ึงแบงออกเปน 6 ตอน  ในตอนท่ี 1-5 ใหผูอาน
ขอความและกาเคร่ืองหมายถูกลงในชองที่ตองการตอบ   ตอนท่ี 6 ใหเขียนขอควมลงในชองวางที่เตรียมไวให     
ในแตละตอนประกอบดวย 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ความสามารถในการทํางาน 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน 
ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาความรูตอเน่ือง 
ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฎิบัติงาน 
ตอนท่ี 6  คําถามปลายเปด เพื่อเสนอขอคิดเห็น 

 
ระดับความคิดเห็นแบงเปน  5 ระดับ 
  5 เห็นดวยมากสุด 
  4 เห็นดวยมาก 
  3 เห็นดวยปานกลาง 
  2 เห็นดวยนอย 
  1 เห็นดวยนอยที่สุด 
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แบบสอบถาม 

การปฏิบตัิงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัผูสอบบัญชีภาษีอากร 

1.  เพศ 
   ชาย     หญิง 

2.  อายุ  
   นอยกวา 30 ป   30 – 35 ป 
    มากกวา 35 – 40 ป   มากกวา 40 ป 

3.  สถานภาพ 
 โสด     สมรส 

    มาย / หยาราง 
4.  ระดับการศึกษา 

 ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา  สูงกวาปริญญาตรี 
5.  ประสบการณทํางานดานการบัญชี 

    นอยกวา 5 ป    5 – 10 ป 
    มากกวา 10 – 15 ป   มากกวา 15 ป 

6.  รายไดถัวเฉล่ียตอเดือน 
    ต่ํากวา 20,000 บาท   20,000 – 30,000 บาท 
    30,001 – 40,000 บาท   มากกวา 40,000 บาท 

7.  ประสบการณในการเปนผูสอบบัญชีภาษีอากร 
    นอยกวา 1 ป     1 – 3  ป 
     มากกวา  3 – 6 ป    มากกวา  6 ป 

8.  จํานวนพนกังานที่ทํางานอยูในปจจุบัน 
    นอยกวา 50 คน    50 – 150 คน 
     151 – 250 คน   มากกวา  250 บาท 
              9.  จํานวนผูใชบริการ (ลูกคา) ที่ทานใหบริการงานตรวจสอบบัญชีตอป 
    นอยกวา 50 ราย    50 – 100 ราย 
     101 – 150 ราย    มากกวา  150 ราย 
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  10.  ทานไดใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีในเรื่องใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     ภาษีอากร     รับทําบัญชี 
     วางรูปบัญชี     การใหคําปรึกษา 
     อ่ืน ๆ..................................... 
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการทํางานของผูสอบบัญชีภาษีอากร  
 

ความสามารถในการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ  หลักเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับ และ      

ความรูการบัญชีเปนอยางด ี
     

2. ทานมีการตดิตามมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมอยางตอเน่ือง      
    เพื่อใหสามารถประยุกตใชในการปฏิบติังานอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. เม่ือมีปญหาในการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี    ทานจะทําการ
วิเคราะหมาตรฐานการบัญชีดังกลาวอยางเปนระบบ   โดยอางอิง   
หลักฐาน  และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงปรึกษาผูเช่ียวชาญ
ในเรื่องน้ัน ๆ 

     

4. ทานยอมรับและเตรียมพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงในมาตรฐาน   
    การ บัญชีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และเช่ือมัน่วาการเปล่ียนแปลงดังกลาว   
   นําไปสูการดําเนินงานที่ด ี  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

5. ทานมีความรู ความเขาใจมาตรฐานการสอบบัญชีเปนอยางด ี      
6. ในการปฏิบติังานสอบบัญชีทานยึดม่ันในการปฏิบัติงานตาม  
แผนการตรวจสอบอยางเครงคัด และเปนระบบ 

     

7. ทานมีการตดิตาม  การปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี  ระเบียบ       
    ขอบังคับ ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางทันเวลา และสามารถนําไป 
ประยุกตใชอยางมี  ประสิทธิภาพ 

     

 

DPU



96 
 

ความสามารถในการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
8. เม่ือมีขอขัดแยงระหวางทานกับผูรับบริการในเร่ืองที่เกี่ยวของ      
     กับการแสดงความคิดเห็นในรายงานการสอบบัญชี ทานยึดม่ันใน    
     จริยธรรม และจรรยาบรรณเย่ียงผูประกอบวิชาชีพอิสระ 

     

9. ทานมีการศกึษาประมวลรัษฎากรกร และกฎหมายท่ีเกีย่วของอยาง  
ตอเนื่อง เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     

10. ทานมีการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ  กบัการภาษีอากร    รวมถึง   
ประกาศฏีกา ตาง ๆ ขอพิพากษาท่ีเกีย่วของ เพ่ือนํามาใชใน
วางแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

11. เม่ือเกิดความขัดแยงเกี่ยว   กับการภาษอีากร ทานจะทําการ   
     วิเคราะห รายการตาง ๆ นั้น โดยอางอิงจากประมวลกฏหมาย และ

ประเด็นขอ วินิจฉัยที่เกี่ยวของ    เพื่อนําไปใชในการตีความ 
สําหรับการปฏิบัติงานให บรรลุเปาหมาย 

     

12. ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทานเชื่อวาหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่ 
      เกี่ยวของ   สามารถชวยใหทานมีการวิเคราะห และวนิิจฉัยเกี่ยวกับ   
     การเสียภาษีอากรของผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการทํางานของผูสอบบัญชีภาษีอากร 

ประสบการณการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานเคยตรวจสอบกิจการที่มีความแตกตางของประเภทธุรกิจอยา  

ตอเนื่องเชน ซ้ือมาขายไป ผลิต ขายสงขายปลีก รวมคา นําเขา   
สงออกเปนตน 

     

2.  ในแตละปทานมักจะรับงานตรวจสอบบัญชีในกิจการ หรือธุรกิจ ท่ี
ทานยังไมมีความเช่ียวชาญ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู และเปน 

    ประสบการณใน การทํางานของทานท้ังในปจจุบัน และอนาคต 
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ประสบการณการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
3. ทานสามารถแยกแยะ และจําแนก    รวมถึงการวิเคราะหของ   

รายการ ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในธุรกิจที่มีความแตกตางกันไดอยาง   
ชัดเจน และถกูตอง 

     

5. ทานมีจํานวนผูรับบริการงานสอบบัญชีเพิ่มข้ึนจากปกอน ๆ อยาง   
ตอเนื่อง 

     

6.  เม่ือทําการเปรียบเทียบกบัผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอ่ืนแลว ทาน 
ไดรับการยอมรับจากผูรับบริการ   ในการปฏิบัติงานไดอยางมือ 

     อาชีพ 

     

7.  ทานมีผูรับบริการใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคําแนะนําของ 
     ผูรับบริการรายเกา 

     

8.  เม่ือทานเสนอบริการใหม ๆ ตอผูรับบริการ     ผูรับบริการยินดีทีจ่ะ
ใชบริการเหลานั้นอยางเต็มใจ     แลวยังขอคําแนะนําใหทาน 

     นําเสนอบริการอ่ืนท่ีเกีย่วของและไมขัดตอวิชาชีพ  

     

9.  ทานไดมีการปฏิบัติงานการสอบบัญชี และงานอ่ืนที่เกีย่วของกนั  
มาเปนระยะ เวลานาน 

     

10.  ทานเช่ือมั่นวาประสบการณที่ทานไดรับจากการอยูในวิชาชีพการ
สอบ บัญชีทําใหทานมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

     

11.  ในชวงระยะเวลาที่ผานมา  ทานไดเรียนรูถึงความตองการที่ 
       แตกตางและ หลากหลายของผูที่เกี่ยวของกับงบการเงิน 

     

12.  ทานมุงเนนการปฏิบัติงานท่ีมีระบบ และมีคุณภาพ  ซ่ึงเปนไป   
       ตามประสบการณที่ไดจากการที่ทานอยูในวิชาชีพเปนระยะ   
       เวลานาน 
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ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาความรูตอเนื่องของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
 

การอบรมและการพัฒนา 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  ทานใหความสําคัญกับการเขารวม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวของกับ 
     วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

     

2.  ทานมีการเรียนรูในเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชี      
3.  ในการอบรม    สัมมนาตาง ๆ ทานเต็มใจที่จะเขารวมในกิจกรรม 

ดังกลาว  เพราะทานเช่ือมั่นวาจะทําใหทานมีความรูมากข้ึน 
     

4.  ทานเขารวมการอบรมในประเด็น และหัวขออ่ืน ๆ ทีอ่าจจะไมใช 
     ความรูทางดานวิชาชีพโดยตรง แตการอบรมดังกลาวทาํใหทานมี 

การวิเคราะห และวินิจฉัยในการสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     

5. เม่ือมีประเด็นใหม ๆ เกิดข้ึนทานจะทําการศึกษา หาขอมูลจาก
หนังสือ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกดิความเชาใจใน 

     ประเด็นนัน้ ๆ ไดอยางด ี

     

6.  ทานเชื่อมัน่วาการศึกษาขอมูลตาง ๆ อยางตอเนื่อง จะทําใหทาน 
    ติดตามประเด็นขอมูล ขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพไดอยาง 
    ทันทวงที 

     

7.  ทานสามารถคนหาแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํางานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

8.  ทานยึดม่ันวาการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องน้ัน สามารถกระทําได
ภายใตความรู ความสามารถและเวลาท่ีทานมีอยู 

     

9. ทานเขารวมกิจกรรมกับสมาคม ชมรม หรือหนวยงานทางดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

     

10. ทานเช่ือมั่นวาในการเขารวมกิจกรรม  กับสมาคม ชมรมหรือ 
หนวยงานทางดานวิชาชีพทําใหทานสามารถติดตามขอมูล 
ขาวสารเกี่ยว  กับ วิชาชีพไดอยางด ี
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การอบรมและการพัฒนาของผูสอบบัญชีภาษีอากร 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
11.ในการเขารวมกิจกรรมทําใหทานมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนใน     

วิชาชีพ เดยีวกนัรวมถึงหนวยงานที่กํากับดแูล ทําใหทานมีความรู    
ความสามารถ อยูในระดับปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

     

12.  ทานชวยเหลืองาน หรือกิจกรรมของสมาคม ชมรม หรือ 
หนวยงานใน ทุก ๆ ดานที่ทานสามารถทําไดอยางตอเน่ือง 

     

 
ตอนท่ี  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีอากร  
 

ผลการปฏบิัตงิาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานมีการตรวจทาน หลักฐานตาง ๆ เพือ่แสดงความเห็นเกีย่วกับ 

ความถูกตองของงบการเงินของกิจการอยางเปนระบบ 
     

2.  ในการปฏิบัติงานการสอบบัญชีทานยึดม่ันในความซ่ือสัตย    และ 
เอาจริงเอาจัง โดยมีการนําเสนอรายงานอยางตรงไปตรงมา 

     

3.  ทานปฏิบัติงานโดยใหความเปนธรรมกับทุก ๆ สวนทีเ่กี่ยวของ  
เพ่ือผดุง ศักดิศ์รีของวิชาชีพใหเปนทีย่อมรับนับถือในวงการธุรกิจ 
ทั่วไป 

     

4.  ทานมีการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการสรางความสัมพันธที่มี 
     ระหวาง บคุคลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

     

5.  ทานไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากผูรับบริการ และบุคคล ตาง 
ๆ ท่ี เกี่ยวของในการคนหาขอมูล และการแสดงควาคิดเห็นตอ
รายงานการ สอบบัญชี 
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ผลการปฏบิัตงิาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
6.  ทานมีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ซ่ึงแสดงออกใน 

ดานความสามารถในการเปนผูนําของการสอบบัญชี โดยยังมี 
หลักการของ การมีมนุษยสัมพันธที่ด ี

     

7. ทานสามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ และหาทางแกไขปญหาได
อยางสมเหตุ สมผลในการตรวจสอบบัญชี 

     

8. ในการตรวจสอบทานไดมีการติดตามเรื่องตาง ๆ ใหถึงที่สุด โดยมี
หลักฐาน และขอมูลสนับสนุนการทํางานอยางเต็มท่ี 

     

9.  ทานไดอาศัยความชํานาญ และไหวพริบอยางผูสอบบัญชีมืออาชีพ 
ใน การรวบรวมขอเท็จจริง และหาหลักฐานมาประกอบใน 

     ประเด็นดังกลาว 

     

10. ทานสามารถเขียนรายงานการสอบบัญชีใหผูอานเขาใจไดอยาชัด
แจงเกีย่วกับประเด็น    ขอมูลที่ครบ   และ ใหความสนใจอยางชัด 
แจง 

     

11. ทานยึดม่ันในการจดัทํากระดาษทําการไดอยางรัดกุม และชัดแจง
เพ่ือ เปนหลักฐานประกอบในการเขียนรายงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

     

12. ทุกคร้ังที่ทานเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชี ทานยดึม่ันการ
เขียนรายงานใหตรงกับหลักฐาน และขอมลูท่ีทานมีอยูอยาง
ครบถวน 

     

13. ทานมีการจัดการระบบในการปฏิบัติงานการสอบบัญชีไดเปน  
อยางด ี

     

14. ในการปฏิบัติงานการสอบบัญชีทานมีระบบ และแนวทางในการ
วิเคราะหถึงระบบการควบคมุภายในของผูรับบริการไดอยางด ี

     

15. ทานสามารถประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูรับบริการ 
ได เปนอยางด ีและเปนระบบ 
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ผลการปฏบิัตงิาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
16.  ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานของทาน บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
      สามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดมากข้ึน 

     

17.  ทานสามารถใหคําแนะนําแกผูรับบริการ   ทั้งในดานการ
รวบรวมขอมลู และการใชขอมูลท่ี เปนประโยชนไดอยางมี
ศักยภาพ 

     

18.  ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานของทานมีความเช่ือถือไดและ  
       เกิดข้ึนจาก การปฏิบัติงานเย่ียงผูประกอบวิชาชีพมืออาชีพ 

     

 
ตอนท่ี 6  ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
1.  ทางดานความรู 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
2.  ทางดานประสบการณ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
3.  ทางดานพฒันาความรูตอเนื่อง 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
4.  ทางดานความเปนมืออาชีพ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม 
การปฏิบติังานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

1.  เพศ 
   ชาย     หญิง 

2.  อายุ  
   นอยกวา 30 ป    30 – 35 ป 
    มากกวา 35 – 40 ป   มากกวา 40 ป 

3.  สถานภาพ 
 โสด     สมรส 

    มาย / หยาราง 
4.  ระดับการศึกษา 

 ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา  สูงกวาปริญญาตรี 
5.  ประสบการณทํางานดานการบัญชี 

    นอยกวา 5 ป    5 – 10 ป 
    มากกวา 10 – 15 ป   มากกวา 15 ป 

6.  รายไดถัวเฉล่ียตอเดือน 
    ต่ํากวา 20,000 บาท   20,000 – 30,000 บาท 
    30,001 – 40,000 บาท   มากกวา 40,000 บาท 

7.  ประสบการณในการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของทาน 
    นอยกวา 1 ป     1 – 3  ป 
     มากกวา  3 – 6 ป    มากกวา  6 ป 

8.  จํานวนพนกังานที่ทํางานอยูในปจจุบัน 
    นอยกวา 50 คน    50 – 150 คน 
     151 – 250 คน   มากกวา  250 บาท 
              9.  จํานวนผูใชบริการ (ลูกคา) ที่ทานใหบริการงานตรวจสอบบัญชีตอป 
    นอยกวา 50 ราย    50 – 100 ราย 
     101 – 150 ราย    มากกวา  150 ราย 
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 10.  ทานไดใหบริการอื่นนอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชีในเร่ืองใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     ภาษีอากร     รับทําบัญชี 
     วางรูปบัญชี     การใหคําปรึกษา 
     อ่ืน ๆ..................................... 
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการทํางานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

ความสามารถในการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ  หลักเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับ และ      
    ความรูการบัญชีเปนอยางดี 

     

2. ทานมีการตดิตามมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมอยางตอเน่ือง      
    เพื่อใหสามารถประยุกตใชในการปฏิบติังานอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. เม่ือมีปญหาในการประยุกตใชมาตรฐานการบัญชี    ทานจะทําการ  
    วิเคราะหมาตรฐานการบัญชีดังกลาวอยางเปนระบบ   โดยอางอิง    
    หลักฐาน  และขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงปรึกษาผูเช่ียวชาญใน   
    เรื่องน้ัน ๆ 

     

4. ทานยอมรับและเตรียมพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงในมาตรฐาน  
    การบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเช่ือมั่นวาการเปล่ียนแปลดังกลาว   
    นําไปสูการดําเนินงานท่ีด ี  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

5. ทานมีความรู ความเขาใจมาตรฐานการสอบบัญชีเปนอยางด ี      
6. ในการปฏิบติังานสอบบัญชีทานยึดม่ันในการปฏิบัติงานตาม

แผนการตรวจสอบอยางเครงคัด และเปนระบบ 
     

7. ทานมีการตดิตาม  การปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี  ระเบียบ       
ขอบังคับ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางทันเวลา และสามารถนําไป
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 

 

DPU



104 
 

ความสามารถในการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
8. เม่ือมีขอขัดแยงระหวางทานกับผูรับบริการในเร่ืองที่เกี่ยวของ     
กับการแสดงความคิดเห็นในรายงานการสอบบัญชี ทานยึดม่ันใน    

   จริยธรรม และจรรยาบรรณเย่ียงผูประกอบวิชาชีพอิสระ 

     

9. ทานมีการศกึษาประมวลรัษฎากรกร และกฎหมายท่ีเกีย่วของอยาง 
    ตอเนื่อง เพือ่นํามาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     

10. ทานมีการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ  กบัการภาษีอากร    รวมถึง    
     ประกาศฏีกา ตาง ๆ ขอพิพากษาทีเ่กีย่วของ เพ่ือนํามาใชใน 
     วางแผนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

11. เม่ือเกิดความขัดแยงเกี่ยวกับการภาษีอากร ทานจะทําการ   
      วิเคราะห รายการตาง ๆ นั้น โดยอางอิงจากประมวลกฏหมาย และ   
      ประเด็นขอ วินิจฉัยท่ีเกีย่วของ    เพื่อนําไปใชในการตีความ  
      สําหรับการปฏิบัติงานให บรรลุเปาหมาย 

     

12. ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทานเชื่อวาหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่ 
       เกี่ยวของ   สามารถชวยใหทานมีการวเิคราะห และวินิจฉัย 
       เกี่ยวกับการเสียภาษีอากรของผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

     

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการทํางานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ประสบการณการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานเคยตรวจสอบกิจการที่มีความแตกตางของประเภทธุรกิจอยา  
    ตอเนื่องเชน ซ้ือมาขายไป ผลิต ขายสงขายปลีก รวมคา นําเขา       
    สงออกเปนตน 

     

2.  ในแตละปทานมักจะรับงานตรวจสอบบัญชีในกิจการ หรือธุรกิจ 
     ที่ทานยังไมมีความเช่ียวชาญ เพื่อใหเกดิการเรียนรู และเปน 
     ประสบการณในการทํางานของทานท้ังในปจจุบนั และอนาคต 
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ประสบการณการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
3. ทานสามารถแยกแยะ และจําแนก    รวมถึงการวิเคราะหของ       
    รายการ ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจท่ีมีความแตกตางกันไดอยาง    
    ชัดเจน และถูกตอง 

     

4.  ทานเชื่อมัน่วาประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน   จะตองมา
จากการเรียนรู และการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณการรับ    
งานที่มีความ หลากหลายและแตกตางกันในรูปแบบการ 
ดําเนินงานและรูปแบบของธุรกิจ 

     

5. ทานมีจํานวนผูรับบริการงานสอบบัญชีเพิ่มข้ึนจากปกอน ๆ อยาง 
    ตอเนื่อง 

     

6.  เม่ือทําการเปรียบเทียบกบัผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอ่ืนแลว ทาน
ไดรับการยอมรับจากผูรับบริการ   ในการปฏิบัติงานไดอยางมือ 

     อาชีพ 

     

7.  ทานมีผูรับบริการใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคําแนะนําของ 
      ผูรับบริการรายเกา 

     

8. เม่ือทานเสนอบริการใหม ๆ ตอผูรับบริการ     ผูรับบริการยินดีทีจ่ะ
ใชบริการเหลานั้นอยางเต็มใจ     แลวยังขอคําแนะนําใหทาน 
นําเสนอบริการอ่ืนที่เกี่ยวของและไมขัดตอวิชาชีพ  

     

9.  ทานไดมีการปฏิบัติงานการสอบบัญชี และงานอ่ืนที่เกีย่วของกนั   
มาเปนระยะ เวลานาน 

     

10.  ทานเช่ือมั่นวาประสบการณที่ทานไดรับจากการอยูในวิชาชีพ
การสอบ บัญชีทําใหทานมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

     

11.  ในชวงระยะเวลาที่ผานมา  ทานไดเรียนรูถึงความตองการที่
แตกตางและ หลากหลายของผูที่เกี่ยวของกับงบการเงิน 

     

 

 

DPU



106 
 

ประสบการณการทํางาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
12.  ทานมุงเนนการปฏิบัติงานท่ีมีระบบ และมีคุณภาพ  ซ่ึงเปนไป 
       ตามประสบการณที่ไดจากการที่ทานอยูในวิชาชีพเปนระยะ 
       เวลานาน 

     

 

ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาความรูตอเนื่องของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

การอบรมและการพัฒนา 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานใหความสําคัญกับการเขารวม อบรม สัมมนาท่ีเกีย่วของกับ 
    วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

     

2.  ทานมีการเรียนรูในเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชี      
3.  ในการอบรม    สัมมนาตาง ๆ ทานเต็มใจที่จะเขารวมในกิจกรรม

ดังกลาว  เพราะทานเช่ือมั่นวาจะทําใหทานมีความรูมากข้ึน 
     

4.  ทานเขารวมการอบรมในประเด็น และหัวขออ่ืน ๆ ทีอ่าจจะไมใช 
    ความรูทางดานวิชาชพีโดยตรง แตการอบรมดังกลาวทาํใหทานมี 
    การวิเคราะห  และวินิจฉัยในการสอบบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     

5. เม่ือมีประเด็นใหม ๆ เกิดข้ึนทานจะทําการศึกษา หาขอมูลจาก
หนังสือ และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกดิความเชาใจใน
ประเด็นนั้น ๆ ไดอยางด ี

     

6.  ทานเชื่อมัน่วาการศึกษาขอมูลตาง ๆ อยางตอเนื่อง จะทําใหทาน 
     ติดตามประเด็นขอมูล ขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพไดอยาง

ทันทวงท ี
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การอบรมและการพัฒนาของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
7.  ทานสามารถคนหาแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
     

8.  ทานยึดม่ันวาการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องน้ัน สามารถกระทําได 
ภายใตความรู ความสามารถและเวลาท่ีทานมีอยู 

     

9.   ทานเขารวมกิจกรรมกับสมาคม ชมรม หรือหนวยงานทางดาน 
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

     

10. ทานเช่ือมั่นวาในการเขารวมกิจกรรม  กับสมาคม ชมรมหรือ  
      หนวยงานทางดานวิชาชีพทําใหทานสามารถติดตามขอมูล

ขาวสารเกี่ยว  กับวิชาชีพไดอยางด ี

     

11.ในการเขารวมกิจกรรมทําใหทานมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนใน     
วิชาชีพ เดยีวกนัรวมถึงหนวยงานที่กํากับดแูล ทําใหทานมีความรู  
ความสามารถ อยูในระดับปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

     

12.  ทานชวยเหลืองาน หรือกิจกรรมของสมาคม ชมรม หรือ 
       หนวยงานใน ทกุ ๆ ดานที่ทานสามารถทําไดอยางตอเน่ือง 

     

 
ตอนท่ี  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

ผลการปฏบิัตงิาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานมีการตรวจทาน หลักฐานตาง ๆ เพือ่แสดงความเห็นเกีย่วกับ 

ความถูกตองของงบการเงินของกิจการอยางเปนระบบ 
     

2.  ในการปฏิบัติงานการสอบบัญชีทานยึดม่ันในความซ่ือสัตย    และ 
เอาจริงเอาจัง โดยมีการนําเสนอรายงานอยางตรงไปตรงมา 

     

3. ทานปฏิบัติงานโดยใหความเปนธรรมกับทุก ๆ สวนทีเ่กี่ยวของ  
    เพื่อผดุง ศักดิ์ศรีของวิชาชีพใหเปนที่ยอมรับนับถือในวงการธุรกิจ  
ทั่วไป 
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ผลการปฏบิัตงิาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
4.  ทานมีการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการสรางความสัมพันธที่มี 
     ระหวาง บคุคลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

     

5.  ทานไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากผูรับบริการ และบุคคล 
     ตาง ๆ ที่ เกี่ยวของในการคนหาขอมูล และการแสดงความคิดเห็น 
     ตอรายงานการสอบบัญชี 

     

6.  ทานมีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ซ่ึงแสดงออกใน  
     ดานความสามารถในการเปนผูนําของการสอบบัญชี โดยยังมี  
     หลักการของ การมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

     

7. ทานสามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ และหาทางแกไขปญหาได 
  อยางสมเหตุ สมผลในการตรวจสอบบัญชี 

     

8. ในการตรวจสอบทานไดมีการติดตามเรื่องตาง ๆ ใหถึงที่สุด โดยมี 
  หลักฐาน และขอมูลสนับสนุนการทํางานอยางเต็มท่ี 

     

9.  ทานไดอาศัยความชํานาญ และไหวพริบอยางผูสอบบัญชีมืออาชีพ  
     ในการรวบรวมขอเท็จจริง และหาหลักฐานมาประกอบใน 
     ประเด็นดังกลาว 

     

10. ทานสามารถเขียนรายงานการสอบบัญชีใหผูอานเขาใจไดอยา    
      ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็น    ขอมูลที่ครบ   และ ใหความสนใจอยาง 
      ชัดเจน 

     

11. ทานยึดม่ันในการจดัทํากระดาษทําการไดอยางรัดกุม และชัดเจน  
      เพ่ือเปนหลักฐานประกอบในการเขียนรายงานใหเกดิ  
      ประสิทธิภาพ 

     

12. ทุกคร้ังที่ทานเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชี ทานยดึม่ันการ 
      เขียนรายงานใหตรงกับหลักฐาน และขอมูลท่ีทานมีอยูอยาง 
      ครบถวน 
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ผลการปฏบิัตงิาน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
13. ทานมีการจัดการระบบในการปฏิบัติงานการสอบบัญชีไดเปน 
  อยางด ี

     

14. ในการปฏิบัติงานการสอบบัญชีทานมีระบบ และแนวทางในการ   
       วิเคราะหถึงระบบการควบคุมภายในของผูรับบริการไดอยางด ี

     

15. ทานสามารถประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูรับบริการ  
      ได เปนอยางดี และเปนระบบ 

     

16.  ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานของทาน บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
       สามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดมากข้ึน 

     

17.  ทานสามารถใหคําแนะนําแกผูรับบริการ   ทั้งในดานการ 
       รวบรวมขอมูล และการใชขอมูลท่ี เปนประโยชนไดอยางมี     
       ศักยภาพ 

     

18.  ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานของทานมีความเช่ือถือไดและ 
       เกิดข้ึนจาก การปฏิบัติงานเย่ียงผูประกอบวิชาชีพมืออาชีพ 

     

ตอนท่ี 6  ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
1.  ทางดานความรู 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
1. ทางดานประสบการณ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
2. ทางดานพัฒนาความรูตอเนือ่ง 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
4.  ทางดานความเปนมืออาชีพ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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