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  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพ
แรงงานวิชาชีพบัญชีของไทยเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่มีต่อการผลิตและ
พัฒนา เพ่ือปรับข้อกฎหมายไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไทย 
  ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ใช้เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพนักบัญชี ได้แก ่          
1. ปัจจัยด้านการศึกษา 2. ปัจจัยด้านองค์กรทางวิชาชีพ 3. ปัจจัยด้านกฎระเบียบ และสิงคโปร์มีจุด
แข็งด้านองค์กรและกฎระเบียบที่ไทยควรน ามาปรับใช้ แต่ทว่าข้อกฎหมายไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ผลิตและพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไทยมีดังนี้  1. ปิดกั้นโอกาสการพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไทย 2. 
บทบัญญัติบางประการมีช่องโหว่ 3. บัญญัติเกณฑ์ที่วัดผลการพัฒนานักบัญชีอย่างแท้จริงมิได้ 4. 
กฎเกณฑ์ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพในระยะยาว 5. ขาดมิติทางการพัฒนาศักยภาพนักบัญชี และ 
6. ขาดการบูรณาการหลักสูตรวิชาบัญชี 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า 1. ควรปรับมาตรา 21(1) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
มาตรา 39(2) มาตรา 45(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพ่ือเติมเต็มแรงงานนัก
บัญชีในสาขาที่ในไทย 2. เพ่ิมเติมคุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี ในมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้เป็นเช่นเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ท าบัญชี 3. บัญญัติกฎหมายให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะขึ้นเพ่ือติดตามประเมินผล หลังได้อบรมความรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี  4. บัญญัติ
กฎหมายใหม่ให้เพ่ิมจ านวนชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 5. บรรจุ
แนวทางในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพทั้ง 8 กลุ่ม มาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
6. บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาบัญชี โดยเพ่ิมวิชาที่จะช่วยพัฒนาทักษะเสริม (Soft 
Skills) ให้มากขึ้น  
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  This research has an aims to identify the factors in the production and 
development workers in professional accounting by study the strengths in the 
development potential of Singapore in order to adopt the potential development of 
accountants in Thailand. As well as studying the impact on accounting professional 
development of Thailand to determine the guidelines to improve certain laws that as 
a barrier to development of Thai Accountants in moving into the ASEAN Economic 
Community. 
  The study shows that the factors in the production and development workers 
in professional accounting consists of 1. The education factor 2. Federation of 
Accounting Professions factor.  3. Regulatory factors.  And Thailand should develop 
the accounting regulatory and organization of Singapore to deploy. However, 
domestic regulations have affected the development potential of Thailand 
accounting workers as follows: 1. Blocking the chance to develop the potential of 
Thailand accounting profession.  2.  Some provisions are extremely lax.  3. Prescribe 
regulations cannot measure the development potential workers in professional 
accounting. 4. Some provisions cannot be able to facilitate the long-term 
development of Thai Accountants.  5.  Regulations lack of dimension development 
accountant.  6. The accounting course lacks of integration. 
 The researcher has recommended that 1.  Should modify Article 21(1) of the 
Accounting Act, 2543 (2000) and Article 39(2), Article 45(1), Article 45(2) of the 
Accounting Profession Act, B.E. 2547 (2004) to fill a labor shortage in the accounting 
profession to come into the market in the accounting profession.  2.  Additional 
properties, the application for registration is made in Article 45 of the Accounting 
Profession Act, B.E. 2547 (2004) as well as the application for registration as a 
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Certified Public Accountant (CPA) that must be the subject of rules of professional 
training to improve the quality of services of a bookkeeper.  3.  Should legislators to 
set up specialized agencies to evaluate the results and provide a knowledge test 
after training in accounting continuing each year.  4.  Increase hours of continuous 
professional development account (CPD).  5. Packing development of professional 
workers, both 8 group into the national economic and social development plan.  6. 
Integrated curriculum teaching accounting by adding courses to help develop 
supplement skills (Soft Skills).  
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เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ าเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ทีไ่ด้กรุณาสละเวลาเป็นผู้เสนอแนะแนวทาง และให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์
ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอบพระคุณ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ ที่เสนอข้อชี้แนะ ข้อแนะน า และ 
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ก าลังใจและสร้างแรงกระตุ้นแก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์
เล่มนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ 
และ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าท าการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์และ
ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นปัญหาต่างๆ ขอขอบพระคุณ 
คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ ได้ถ่ายทอด และสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน 
และขอขอบพระคุณคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ บุคลากรขององค์กรสภาวิชาชีพบัญชี 
พนักงานบัญชีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ผู้เขียนได้เข้าพบและท า
การสัมภาษณ์ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในงานวิจัย ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพ่ือน
นักศึกษาร่วมรุ่นที่ 1 ภาคปกติ สาขาวิชากฎหมายและการจัดการของคณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือต่อกันมาโดยตลอด ท้ายสุด ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณ และขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่บุพการีผู้ให้ก าเนิด 
คุณลุง คุณป้า ผู้มีพระคุณที่ให้การอบรมเลี้ยงดูผู้เขียน ตลอดจนส่งเสียให้ผู้เขียนได้รับการศึกษาเล่า
เรียนมาเป็นอย่างดี จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จักเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้สนใจเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้
ต่อไป คุณค่าความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบเป็นกตเวทิตาคุณแด่ผู้มีพระคุณของ
ผู้เขียนทุกท่านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี ข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอ
น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
  ประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมกลุ่มการค้าและการลงทุนในแถบภูมิภาคเดียวกัน เพ่ือขยาย
การค้าภายในภูมิภาค รวมไปถึงการดึงดูดการลงทุนและเสริมสร้างสถานะภาพต่อรองในเวทีการเจรจา
ระหว่างประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 แล้ว โดยการก่อตั้ง“สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ 
อาเซียน (ASEAN) ซึ่งมีชาติสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า 
  ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่ม ASEAN มีความเห็นพ้องต้องกันว่า จะสร้างความปึกแผ่นทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นเช่นดังการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น การรวมตัวของประชาคม
ยุโรป (European Union: EU) เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองและแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ จึงได้มีการ
ประสานความร่วมมือในระหว่างชาติสมาชิกด้วยกันออก “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) ซึ่ง
เป็นร่างสนธิสัญญาที่ท าร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวางกรอบทาง
กฎหมาย และโครงสร้างองค์กรของสมาคม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังจะให้อาเซียนเกิดการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ ที่เรียกว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะ
มีการรวมตัวกันโดยสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2558 
  การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มีการวางแผนงานที่เรียกว่า
“แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “AEC Blueprint” ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการ
เพ่ือรองรับการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ เป็นแผนกระตุ้นเตือนให้ประเทศสมาชิกต้องเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเปิดประเทศไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4 ด้าน ได้แก่ 
  ด้านแรก เป็นการตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี ใน
ด้านสินค้าและบริการ การเงินการลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น 
  ด้านที่สอง การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
  ด้านที่สาม พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ด้านที่สี่  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยประสานนโยบายของอาเซียนกับกลุ่ม
ประเทศนอกภูมิภาคเพ่ือให้มีท่าทีร่วมกันชัดเจน 
  ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแผนงานบูรณาการทางเศรษฐกิจ หรือ“AEC Blueprint” 
โดยมุ่งไปที่วัตถุประสงค์ในด้านการตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  ซึ่งมีประเด็นการเจรจาที่มี
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ความส าคัญมาก คือ “การเปิดเสรีแรงงานในอาเซียน” ในบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements: 
MRAs) โดยในเบื้องต้น ได้ท าข้อตกลงร่วมกันแล้ว ใน 7 สาขาวิชาชีพ และ 1 สาขาบริการ ได้แก่ 
วิศวกรรม ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ บัญชี และ สาขาการบริการ/การ
ท่องเที่ยว 
  วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพทางด้านบริการ ซึ่งมีการลงนามจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน หรือ 
MRA Framework ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิชาชีพที่ส าคัญในการช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยสนับสนุน
ให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นไปอย่างราบรื่น อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป นอกจากนี้ วิชาชีพบัญชียังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความน่าเชื่อถือและ
ความโปร่งใสในด้านการค้า การลงทุน ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา
ภายในภูมิภาค ท าให้เกิดการจ้างงานในภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
นั่นหมายความว่าเมื่อมีการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพบัญชี คนในวิชาชีพบัญชีของชาติสมาชิก สามารถ
เคลื่อนย้ายไปประกอบวิชาชีพในประเทศท่ีเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนได้ 
  โดยผู้วิจัยจะแบ่งสายงานทางวิชาชีพบัญชีออกเป็น 2 สาขา ตามระดับความรู้ความสามารถ 
คุณสมบัติ ของผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกวัดผลโดยใช้หลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมไปถึงการมี
ใบรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีภายในประเทศเป็นเครื่องการันตีความรู้ความสามารถ ซึ่งจ าแนก
ออกเป็น “แรงงานวิชาชีพบัญชีสาขาเฉพาะทาง” และ “แรงงานวิชาชีพบัญชีสาขาทั่วไป” 
  “แรงงานวิชาชีพบัญชีสาขาเฉพาะทาง” ในงานวิจัยนี้ หมายถึง นักบัญชีซึ่งท าหน้าที่ทางการ
บัญชี ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี การจัดท ารายงานและ
สรุปผลการตรวจสอบ การลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของจ านวนเงินที่บันทึก
ลงในบัญชี การตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการด าเนินการด้านภาษี เป็นต้น 
  “แรงงานวิชาชีพบัญชีสาขาทั่วไป” ในงานวิจัยนี้ หมายถึง นักบัญชีซึ่งท าหน้าที่ทางการบัญชี 
ได้แก่ บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้กับองค์กร จัดท า
งบดุลและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท จัดท ารายงานปิดงบการเงินประจ าเดือนให้กับบริษัท ซึ่งเรียกผู้ท าหน้าที่ทางการบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นว่า “ผู้ท าบัญชี” 
  แตเ่มื่อมีการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพบัญชี สายงานทางวิชาชีพบัญชีทั้ง 2 ประเภท จะประสบ
กับภาวะผันผวนในก าลังแรงงานวิชาชีพ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขาด
แคลนแรงงานวิชาชีพบัญชีในสาขาเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถสูงภายในประเทศ เช่น ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ผู้ให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนบัญชีภาษีอากร ซึ่งเมื่อมีเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพ อีกทั้ง
กฎระเบียบที่เปิดช่องให้มีการสงวนสิทธิ์วิชาชีพบัญชีบางสาขาเฉพาะทางให้กับคนในท้องถิ่นของ
ประเทศตน จะปิดโอกาสการเติมเต็มนักบัญชีสาขาเฉพาะทางที่ไทยยังขาดแคลนอยู่เข้ามาในประเทศ 
และนักวิชาชีพบัญชีไทยในสาขาเฉพาะทางที่มีปริมาณน้อยอาจมีความต้องการที่จะเคลื่อนย้าย
แรงงานไปประกอบวิชาชีพในประเทศท่ีให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ 
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  ในส่วนของนักวิชาชีพสาขาทั่วไป ที่มีหน้าที่ในการบันทึกจ านวนตัวเลขลงในบัญชี จั ดท า
รายงานปิดงบการเงินประจ าเดือนให้กับบริษัท ซึ่งเรียกว่า “ผู้ท าบัญชี” จะอยู่ในภาวะว่างงาน เพราะ
บัณฑิตบัญชีที่จบมาจ านวนมาก ในแต่ละปี มีความอ่อนด้อยในด้านทักษะเสริม อันได้แก่ ทักษะใน
ด้านภาษา ทักษะในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาเชิง รวมและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ1 แน่นอนว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาในลักษณะร่วมทุนกับบริษัทที่ท าธุรกิจใน
ประเทศไทย อันเป็นผลมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมต้องการแรงงานผู้ท าบัญชีซึ่ง
เป็นคนท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถสูงทั้งทักษะหลักทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานทางบัญชี และ
ทักษะเสริมซึ่งจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงานทางบัญชีราบรื่นดี 
  นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานวิชาชีพบัญชีสาขาทั่วไปของผู้ประกอบการ ยังสวนทางกับ
การเติบโตของการจัดตั้งธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจจ านวนกว่า 500,000 แห่ง ซึ่งบริษัท
เหล่านี้จะจ้างบริษัทรับจัดท าบัญชีในท้องถิ่นเข้ามาดูแลการจัดท าบัญชีภายในบริษัท อีกทั้ งในบริษัท
เองยังมีเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทางบัญชีเข้ามาช่วย จึงท าให้บริษัทเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องจ้างนักวิชาชีพ
บัญชีสาขาทั่วไปเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทเป็นจ านวนมากนัก เว้นแต่บริษัทรายใหญ่ๆ ซึ่งมีการจ้าง
พนักงานวิชาชีพบัญชีทั่วไปเข้ามาจัดท างบการเงินและรายงานงบให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะ
ทางการเงินของบริษัท 
  นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพยังส่งผลให้เกิดปัญหาการ
สูญเสียทรัพยากรด้านก าลังแรงงานวิชาชีพบัญชีในเชิงเศรษฐกิจ เพราะการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพ นัก
บัญชีไม่ได้มองว่าเป็นโอกาส แต่กลับมองว่าเป็นความยุ่งยาก เนื่องจากบุคลิกของนักบัญชีจากข้อมูล
งานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า นักบัญชี
ในไทยโดยมาก ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบการแข่งขัน ยังมีวิธีคิดและการตัดสินใจอยู่กับข้อมูลเก่า 
ค่านิยมเก่า รวมทั้ง ไม่ค่อยขวนขวายออกไปท างานในต่างประเทศ 2 ซึ่งบุคลิกของนักบัญชีที่ไม่
ทะเยอทะยานกอปรกับการขาดทักษะเสริมด้านภาษานี่เอง ท าให้เมื่อมีการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพ นัก
บัญชีต้องปรับตัวอย่างมากและเตรียมตัวให้พร้อมรับกับกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในตลาด
วิชาชีพอย่างเข้มข้น อีกทั้งความกดดันทางวิชาชีพบัญชีที่มีอยู่สูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ เป็น
เหตุให้นักบัญชีส่วนใหญ่หันเหออกจากวิชาชีพ เหลือไว้เพียงนักบัญชีบางกลุ่มที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งนัก
บัญชีที่ เหลืออยู่ ในวิชาชีพเหล่านี้ ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้แรงงานวิชาชีพบัญชี
ภายในประเทศได้ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสูญเสียทรัพยากรด้านก าลังแรงงานวิชาชีพบัญชี
ในเชิงเศรษฐกิจเมื่อมีการเปิดแรงงานวิชาชีพบัญชี 
  ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ
จะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากปัญหาข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพแรงงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจ ากัด

                                                           

 1สุวรรณี รุ่งจตุรงค์, บทบำทด้ำนเทคโนโลยีของนักบัญชียุคปัจจุบัน, หน้า 3, ค้นวันที่ 8 
กรกฎาคม 2556 จาก http://www.spu.ac.th/account/files/2012/08/วิชาการ-อ.สุวรรณี.pdf 
 2ศิริพร วู้ชัยภูมิ, นักบัญชีแนะพิจำรณำผลกระทบ, ค้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 จาก 
http://www.brandage.com  
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ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชียังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี ได้แก่ 
  1. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีที่ออกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงอย่างสภาวิชาชีพบัญชี  
   1)  บัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
บัญชีของไทย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพระหว่างกันกับนัก
บัญชีต่างชาติสาขาเฉพาะทางท่ีไทยขาดแคลน โดยกฎหมายก าหนดให้มีการจัดท าบัญชีเป็นภาษาไทย 
ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศต้องลงภาษาไทยก ากับ อีกทั้งเงื่อนไขการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยัง
ก าหนดให้สอบเป็นภาษาไทย ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ ปิดกั้นโอกาสในเติมเต็มนักบัญชีสาขาเฉพาะทางที่
ไทยยังขาดแคลนอยู่เข้ามาในประเทศไทย เกิดการสูญเสียโอกาสที่นักวิชาชีพบัญชีของไทยจะได้
แลกเปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันกับนักบัญชีต่างชาติ  
   2) บัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบเป็นไปอย่างหละหลวมและไม่ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎหมายไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขว่าผู้ท าบัญชีจะต้องผ่านการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีมาก่อนแต่อย่าง
ใด นั่นหมายความว่า สภาวิชาชีพบัญชีเปิดรับการขึ้นทะเบียนให้สมาชิกที่มีคุณวุฒิปริญญาบัญชี
บัณฑิต โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบใหม่สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ท าบัญชีได้ทันที ซึ่งแตกต่างจากการวาง
เงื่อนไขให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ต้องปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี ฉะนั้น การมีเลขรหัสประจ าตัวผู้ท าบัญชี ไม่ได้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ท าบัญชี 
ว่ามีความรู้ความสามารถมากพอที่จะออกไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ กฎนี้จึงออกมาเพ่ือ
ดึงดูดปริมาณนักบัญชีให้เข้ามาในสายวิชาชีพ แต่ไม่สามารถวัดคุณภาพของผู้ท าบัญชีได ้
   3) บัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาชีพบัญชีของประกอบวิชาชีพบัญชีได้ เนื่องจากไม่สามารถวัดประเมินได้ว่า หลังจากที่เข้ารับ
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไปแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้น าเอาความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปปรับปรุงเพ่ือให้เป็นประโยชน์หรือพัฒนาระบบบัญชีขององค์กรไปในทิศทางใดบ้าง 
ทั้งนี้เพราะไม่มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเทศไทยไม่มีหน่วยงานกลางที่รวบอ านาจ
บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพมาไว้ในส่วนกลางทั้งระบบ
อย่างสิงคโปร์ ที่สามารถรวบอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางไว้ที่ศูนย์เพียงแห่งเดียว 
   4) บัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชีให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว กฎระเบียบดังกล่าวมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการอบรมพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไทยต่ ากว่าเกณฑ์ที่สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ  (The 
International Federation of Accountants: IFAC) ก าหนดไว้ที่ 120 ชั่วโมง/3 ปี เช่นเดียวกับ
ประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดให้นักวิชาชีพบัญชีทั้งผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ต้องอบรมพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 40 ชั่วโมง/ปี การที่ประเทศไทยก าหนดจ านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่ าเช่นนี้ ส่งผลกระทบในระยะยาวนักวิชาชีพบัญชีไทย ที่นอกจากจะมีความอ่อน
ด้อยทางทักษะเสริม (Soft Skills) แล้ว ยังอ่อนด้อยทางทักษะหลัก (Hard Skills) ซึ่งเป็นความรู้
ความสามารถทางเทคนิคในการประกอบวิชาชีพบัญชีอีกด้วย 
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  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกฎหมายแม่บทก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาประเทศที่ส าคัญ แต่กลับบัญญัติกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่ขาดมิติในการพัฒนาทาง
เศรษฐศาสตร์และการบัญชี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 11 ฉบับ ให้ความส าคัญในมิติ
การพัฒนาทางเศรษฐศาสตร์และบัญชีน้อยมาก และฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559) ยัง
ขาดประเด็นในการวางแนวทางเพ่ือการพัฒนา 8 กลุ่มวิชาชีพที่เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน
อาเซียน ทั้งที่วิชาชีพเหล่านี้มีการท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันทางวิชาชีพ หรือ MRA มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2546 แต่ก็ไม่มีการบรรจุแนวทางในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพทั้ง 8 กลุ่ม มาไว้ในแผนแต่อย่างใด 
  3. ประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางวิชาชีพบัญชีในแต่ละประเทศที่
อ้างอิงตามมาตรฐาน IES ฉบับที่ 2 ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) อาจไม่เหมาะสมกับ
บริบทแวดล้อมของผู้เรียนในแต่ละประเทศของอาเซียน ซึ่งมีกระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการเรียนรู้
อันเนื่องมาจากระบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน อยู่ในสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เช่น 
สิงคโปร์ มาเลเซีย จึงเป็นปัญหาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีจากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน รวมทั้งประเทศ
ไทยที่มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ท าให้เกิดปัญหาในการให้บริการ
ตามมา เพราะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีต้นทุนทางด้านการศึกษา และเทคโนโลยีด้านต่างๆ
จากประเทศอาเซียนที่พัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์ได้ 
  นอกจากนี้ กฎระเบียบที่ออกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างสภาวิชาชีพบัญชีของไทย 
เช่น มาตรฐานทางบัญชีที่มีการปรับปรุงบ่อยมาก ซึ่งเกินความจ าเป็น เพราะมาตรฐานแต่ละฉบับ
ยังคงมีรูปแบบ โครงสร้าง ฟังก์ชั่น เหมือนเดิม ต่างกันแค่รายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้น ท าให้มีปัญหาใน
การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน อีกท้ังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต่างออกกฎของตนเองมา กระทั่ง
น าไปสู่การตีความท่ีแตกต่างกันในการใช้บังคับ โดยเฉพาะกฎหมายภาษีอากร ที่เป็นกฎหมายซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เพราะขึ้นอยู่กับนโยบายของในแต่ละรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
บ่อยครั้งนี้เอง ส่งผลกระทบต่ออาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน และกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียคือผู้เรียนในสาขาวิชาบัญชีที่ปรับตัวไม่ทันตามนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 
  1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี 
  2. เพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีระหว่าง
นักบัญชีไทยและนักบัญชีประเทศอาเซียน กรณีประเทศสิงคโปร์  
  3. เพ่ือศึกษาผลกระทบในด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนๆ ที่มีต่อการผลิตและพัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพบัญชีของไทย จากการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพบัญชีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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  4. เพ่ือเสนอมาตรการทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบในการปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทาง
ไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีไทย อันจะน าไปสู่แนวทางในการลดผลกระทบด้านต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชี ได้อย่างเสรีภายในอาเซียนต่อไป 
 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีวิชาชีพบัญชี ภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่ได้จัดท ากรอบความตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพบัญชี (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services: MRA) อันมีผลท าให้เกิด
ข้อผูกพันในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีได้อย่างเสรี และศึกษาตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชี  โดยด าเนินการวิจัยจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยได้ศึกษาวิจัยข้อมูลจาก
แม่บทแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น แผนยุทธศาสตร์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาศักยภาพแรงงานทั่วไปและแรงงานวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ งานวิทยานิพนธ์จาก
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน งานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมเจรจาธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ งานวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนา (TDRI) ตลอดจนการสัมภาษณ์ในเชิงลึก 
(In-depth Interview) ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในวิชาชีพทางบัญชี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนโยบายองค์กร 
กลุ่มผู้รับนโยบาย และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย จ านวน 23 คน  
 
1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 
  การเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชี จะส่งผลต่อวงจรวิชาชีพในระยะยาวให้เข้า
สู่ภาวการณ์ขาดแคลนนักบัญชีทั้งระบบ ซึ่งมาจากการสูญเสียทรัพยากรด้านก าลังแรงงานวิชาชีพบัญชี
ในเชิงเศรษฐกิจ เพราะการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพ มีเรื่องของกฎระเบียบในการก าหนดคุณภาพนัก
บัญชี ให้เข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างเข้มข้น แน่นอนว่าย่อมมีปัจจัยในด้านทักษะเสริม คือ
ภาษาและการสื่อสาร ที่ส่งผลกระทบต่อนักบัญชีไทยทั้งประเทศ อีกทั้งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทางบัญชี
เข้ามามีบทบาท ท าให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติเลือกใช้นักบัญชีน้อยลง แต่ถึงกระนั้นก็ยัง
ต้องการนักบัญชีที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งตลาดแรงงานนักบัญชีไทยไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการใช้แรงงานได้ ทั้งที่มีนักบัญชีอยู่ล้นตลาด นักบัญชีจึงประสบสภาวะการ
ว่างงาน จนต้องหันเหออกจากวิชาชีพ การมีกฎระเบียบในประเทศคุ้มครองนักบัญชีไทย อาจช่วยให้
นักบัญชีไทยไม่ถูกแย่งงาน แต่จะว่างงาน ไปพร้อมกับการขาดแคลนนักบัญชีของตลาดแรงงานวิชาชีพ
ในประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจตอบโจทย์ความต้องการใช้นักบัญชีของตลาดแรงงาน
ภายในประเทศได้ โดยแนวทางขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักบัญชีระยะยาว จึงควรเป็น
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การพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีในด้านทักษะเสริมที่กล่าวข้างต้น รวมไปถึงส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ เพ่ือชูจุดแข็งให้นักบัญชีไทยมีความโดดเด่นเหนือนักบัญชีจากชาติ
อ่ืน จากนั้น จึงค่อยปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายอ่ืนๆ ตามมา 
 
1.5  กรอบแนวคิดและค ำจ ำกัดควำม 
 
  วิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตามความหมายพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณทิตยสถาน และเป็นอาชีพซึ่งต้องมีการฝึกอบรมชั้นสูงในศิลปศาสตร์ (Liberal Art) หรือ 
วิทยาศาสตร์ (Science) ซึ่งปกติเป็นงานในทางความคิด (Mental) มากกว่าก าลังกาย (Manual)   
  Webster Dictionary ให้ความหมายไว้ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ จะขาดข้อใดข้อหนึ่ง
เสียมิได้ มิฉะนั้น จะเป็นเพียงอาชีพเท่านั้น3 คือ ต้องมีองค์การควบคุม คุ้มครอง และส่งเสริมวิชาชีพ 
ต้องมีการศึกษาอบรมในวิชาการ ต้องมีเจตนารมณ์เพ่ือบริการประชาชน 
  วิชาชีพบัญชี คือ วิชาชีพในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้าน
การวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการ
เกี่ยวกับการบัญชีด้านอ่ืนตามทีก าหนดโดยกฎกระทรวง ตามที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 ได้ระบุเอาไว้ 
  มาตรฐานการบัญชี หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ
มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ตามที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ได้ระบุเอาไว้ 
  นักบัญชี จัดเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้และความสามารถเฉพาะทางท างานในสาย
บัญชีจนมีประสบการณ์มากพอ และไม่อาจเป็นผู้ท าบัญชีได้ หากว่าขาดคุณสมบัติวุฒิการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด และอย่างน้อยนักบัญชีจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ใบ เพ่ือขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบภาษีอากร (Tax Auditor)4 
  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี คือ ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่มาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้ระบุเอาไว้ 
  ผู้ท าบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ไม่ว่าจะได้กระท าในฐานะ
เป็นลูกจ้าง ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม จัดเป็นวิชาชีพที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งมีกฎหมาย
ออกมาคุ้มครองวิชาชีพนี้โดยเฉพาะ ตามที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้ระบุ
เอาไว้ 

                                                           

 3สภาวิชาชีพบัญชี, “สภาบัญชกีับการปกครองตนเอง,” ข่ำวสภำวิชำชีพบัญชี 1, 1 
(ธันวาคม 2553): 1, ค้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 จาก http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/ 
image/column_1363683327/article.pdf 
 4กุลธวัช สิรินันทเกต, อำชีพอิสระนักบัญชี, ค้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 จาก 
http://peoplevalue.co.th/364/ 
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  ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ที่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจ านวนเงินที่บันทึกลงไป
ในบัญชี รวมถึงเอกสารทางการเงินของสถานประกอบการ สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน5 
  แรงงาน หมายถึง ชนชั้นแรงงาน (Working Class) ตามความหมายที่ Reynold L. G. ได้
อธิบายไว้ว่า แรงงานก็คือบุคคลที่เสนอขายแรงงานให้กับคนอ่ืนหรือองค์การธุรกิจ อาจจะเป็นบุคคลที่
ท างานกับเครื่องจักร เครื่องมือ บุคคลที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้า 6 นอกจากนี้ ยังหมายถึง 
แรงงานทั้งหมดของมนุษย์ซึ่งว่าจ้างกันได้ ทั้งเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการส าหรับมนุษย์” ที่
ศาสตราจารย์ Dale Yodor ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ 
  ก าลังแรงงาน ตามศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม นิยามไว้ว่า ก าลังแรงงาน 
หมายถึง ประชากรวัยท างานทั้งหมดซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งที่มีงานท าและไม่มีงานท าแต่พร้อมที่จะ
ท างาน ยกเว้น ประชากรที่ไม่ได้ท างานเชิงเศรษฐกิจ (Economically Inactive Population) รวม
แม่บ้าน ผู้ท างานบ้านด้วยตนเอง นักเรียน นักศึกษา นักโทษในเรือนจ า และประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ที่
ได้รับการสงเคราะห์จากรัฐหรือเอกชนโดยมิได้ท างาน 
  แรงงานวิชาชีพบัญชีในเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง บุคคลในวิชาชีพบัญชี ที่ยังท างานอยู่ในสาย
วิชาชีพงานด้านบัญชีในองค์กรของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
  การเคลื่อนย้ายแรงงาน คือ กระบวนการซึ่งคนงานแต่ละคนตัดสินใจว่าจะรับจ้างท างานใดใน
ช่วงเวลาหนึ่ง กระบวนการในการเลือกงานและน ามาซึ่งการเลือกนายจ้าง อุตสาหกรรม อาชีพ และ
ถิ่นที่ท ามาหากินของคนงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกิดขึ้นจริงอาจเป็นการเข้าออกจากก าลัง
แรงงาน การมีงานท าหรือการว่างงาน การเปลี่ยนงาน หรือการเปลี่ยนถิ่นฐาน7  
 
1.6  ระเบียบวิธีวิจัย  
 
  เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เน้นศึกษากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ บทความออนไลน์ เอกสารดาวน์โหลด มีการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกเป็นรายบุคคล ข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาวิจัยเชิงเอกสารกฎหมายภายในประเทศที่ เกี่ยวข้อง กฎหมาย
ภายนอกประเทศ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน กรณีประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึง
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

                                                           

 5เรื่องเดียวกัน. 
 6เฉลิมเกียรติ ภูตินาถ, ควำมรู้ในกฎหมำยแรงงำนของแรงงำนอุตสำหกรรม: ศึกษำเฉพำะ
กรณีอ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540), หน้า 26-27. 
 7มานิตย์ ผิวขาว, บทที่ 7 กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน: ควำมหมำยกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน, ย่อ
หน้าที่ 1, ค้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 จาก http://www2.nkc.kku.ac.th/manit.p/document/ 
962342_962376/ch7_labor_mobility.pdf 
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1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
  1. ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพ
บัญชี 
  2. ทราบถึงปัจจัยที่เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี 
เพ่ือที่จะลดอุปสรรคเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชี
อย่างเสรี  
  3. ทราบถึงจุดแข็ง (Strength) ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีของ
สิงคโปร์ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีของไทย 
  4. ทราบถึงผลกระทบทางด้านในด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนๆ ที่มีต่อการผลิตและพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพบัญชีของไทย จากการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพบัญชีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  5. ทราบแนวทางในการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
เพ่ือที่จะเอ้ือต่อการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี ให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับวัตถุประสงค์ตามแผนบูรณาการเศรษฐกิจ 
 
 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพเพื่อรองรับ

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

 
  การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน ที่มารวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เริ่มต้นมาจากการก่อตั้ง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asia Nation: 
ASEAN) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพ่ือสร้างสันติภาพในภูมิภาค 
น ามาซึ่งเสถียรภาพของ 3 เสาหลักอาเซียน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  ประชาคมอาเซียนได้พยายามผลักดันที่จะให้ภูมิภาคอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับ
ประชาคมยุโรป (EU) โดยมุ่งให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจ สามารถ
สร้างอ านาจต่อรองในเวทีการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ได ้
  ส าหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียนนั้น 
เริ่มมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นจนพัฒนาเป็นเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Free Trade 
Area: AFTA) ในปี พ.ศ. 2535 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศ “ปฏิญญาเซบู” ซึ่งใน
ปฏิญญาเซบูนั้น ผู้น าอาเซียนได้เห็นชอบลงเอกสารส าคัญไว้ 2 ฉบับ ได้แก่8 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) และ ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community Blueprint: AEC Blueprint) 
  1.  กฎบัตรอาเซียน9 (ASEAN Charter) คือ กฎหมาย ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเห็นพ้อง และตกลงจะปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในด้านต่างๆ ในหมู่
สมาชิกชาติอาเซียน ดัง เช่นค าขวัญของอาเซียน ที่ ว่ า  “One Vision, One Identity, One 
Community” นั่นเอง 
  กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนด 3 เสาหลัก ประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

                                                           

 8อัทธ์ พิศาลวานิช, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ค้นวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 จาก 
http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/EC341/lesson4.pdf 
 9กฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียน, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก 
http://hilight.kapook.com/view/75463 
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Economic Community: AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) 
  การมีกฎบัตรอาเซียนจะช่วยส่งเสริมค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ เช่น การไม่ใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความม่ันคงของมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน10  
  กฎบัตรอาเซียนจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและกติกาให้แก่ประเทศอาเซียนในการโน้มน้าว
ให้ประเทศนอกภูมิภาคช่วยแก้ไขปัญหาระดับโลกที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนได้
อย่างมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น11  
  นอกจากนี้ การมีกฎบัตรอาเซียนที่ยึดปฏิบัติร่วมกัน สามารถท าให้ประเทศสมาชิกรับมือกับ
ภัยคุกคามระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ไข้หวัดนก โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อนหรือปัญหายาเสพติด เนื่องจากกฎบัตร
จะเสริมสร้างกลไกต่าง ๆ เพ่ือให้ไทยและอาเซียนแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัน
การณ์มากยิ่งขึ้น12 
  2. แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ประกอบด้วยเอกสาร
ส าคัญ 2 ส่วน13 ได้แก่ AEC Blueprint และ Strategic Schedule 
  AEC Blueprint เป็นแผนงานบูรณาการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 4 ด้าน 
   1) เป็นการตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ซึ่งจะเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี ในด้าน
สินค้าและบริการ การเงินการลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น  โดยจะผูกพันกับข้อบังคับที่
เป็นกรอบตกลงด้านต่างๆดังนี้ 
    (1) AFTA (ASEAN Free Trade Area) เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2535 
    (2) AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) กรอบความตกลงว่า
ด้วยการค้าบริการ ลงนามในปี พ.ศ. 2538 ได้เจรจาเปิดเสรีเป็นรอบๆ 
    (3) AIA (ASEAN Investment Area) กรอบความตกลงว่าด้วย เขตการลงทุน
อาเซียน ลงนามและมีผลตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2541 
   2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นด้านนโยบาย ที่ช่วยการรวมกลุ่ม เช่น นโยบายการแข่งขัน นโยบายภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา 
พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน และร่วมกันด าเนินการโดยแลกเปลี่ยนข้อมูล ฝึกอบรมบุคคลากรร่วมกัน 

                                                           

 10เรื่องเดียวกัน.  
 11เรื่องเดียวกัน.  
 12เรื่องเดียวกัน.  
 13ชาติชาย เชษฐสุมน, ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY): ผลกระทบต่อ
กฎหมายไทย (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 22. 
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   3)  สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 
ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการที่
มีอยู่แล้ว 
   4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยประสานนโยบายของอาเซียนกับกลุ่ม
ประเทศนอกภูมิภาค เช่น ท า FTA 
 

 
 

ภาพที่ 2.1  โครงสร้างองค์กรความร่วมมือของอาเซียน (ASEAN Structure) 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎี ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย  
   แรงงานวิชาชีพเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
  การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพ่ือรับมือกับการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพ เป็นเรื่องที่
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ เพ่ือ
ป้องกันมิให้แรงงานวิชาชีพของไทยเกิดความเสียเปรียบแรงงานของประเทศอ่ืนในด้านทักษะความรู้
ความสามารถ ซึ่งถ้าหากไม่มีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ จะท าให้แรงงานวิชาชีพไร้ศักยภาพ 
  ดังนั้น ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือตามหาปัจจัยที่เป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยต่อไป 
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  2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
        2.1.1.1 ความหมาย 
      1) “การผลิต” หมายถึง กระบวนการที่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ทั้งที่เป็น
มูลค่า หรือประโยชน์ใช้สอย รวมทั้ง มูลค่าในการแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ในการด ารงชีวิต เพราะฉะนั้น การผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้าที่สามารถ
สนองตอบความต้องการของมนุษย์ และท าให้มีข้ึนตามที่ต้องการด้วยอาศัย แรงงานหรือเครื่องจักร14 
     2) “การพัฒนา” ตามที่ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได้ให้ความหมายไว้ คือ การ
เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีกว่าเดิมเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
เจริญก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดมีการก าหนดทิศทางล่วงหนาไวกอน และครอบคลุม
ทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ หรืออาจแบงเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง15 
     นอกจากนี้แล ว การพัฒนาในแง ที่ เป นกระบวนการ (Process) จะ
ประกอบด้วยหลายขั้นตอน (Stages) ที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง และสอดคลองกัน การพัฒนา
ยังเปนกระบวนการต่อเนื่อง (Continuing Process) คือ หลังจากด าเนินกิจกรรม พัฒนากิจกรรมหนึ่ง
ผ่านไปแล้ว ก็จะน าไปสู่การเริ่มด าเนินกิจกรรม พัฒนากิจกรรมอ่ืนๆต่อไปอีก 16 โดยวิธีการพัฒนา 
ได้แก่ การจัดอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะด้าน17 
     3) “ศักยภาพ” หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พัฒนา หรือยังพัฒนาไม่
เต็มที่ ศักยภาพเป็นพลังภายในที่ซ่อนไว้ ที่ยังไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ หรือแสดงออกมาบ้าง แต่ไม่
ทั้งหมด และศักยภาพเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้18 ซึ่งสามารถท าให้ปรากฏหากได้รับการพัฒนา หรือ
กระตุ้นจากภายนอก อันจะส่งผลต่อความส าเร็จและความพึงพอใจสูงสุด19 
 
 
 
 

                                                           

 14นัฐกร ยกน้อยวงค์, คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 5557031062: การผลิต, ค้นวันที่ 4 
มีนาคม 2559 จาก https://sites.google.com/site/s5557031062/kar-phlit 
 15วิรัช วิรชันิภาวรรณ, ความหมายของการพัฒนา คําที่มีความหมาย ใกลเคียง และ
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา, หน้า 42-43, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก http://mgmtsci. 
stou.ac.th/downloads/ความหมายของการพัฒนา.pdf 
 16เรื่องเดียวกัน, หน้า 42-43. 
 17มหาวิทยาลัยบูรพา, ศักยภาพของพนักงานขายท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า, หน้า 
14, ค้นวันที ่4 มีนาคม 2559 จาก http://www.ex-mba.buu.ac.th/research/Bkk/Mk-6-Bkk/ 
51721775/ 05_ch2.pdf 
 18เสรี พงศ์พิศ, ร้อยคําที่ควรรู้: ศักยภาพ, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จากhttp://www. 
niceapp.nu.ac.th/nice/information_people.php 
 19มหาวิทยาลัยบูรพา, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
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   2.1.1.2 แนวคิดในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
     1)  นักเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อนระบุว่า ปัจจัยในการผลิตประกอบด้วยที่ดิน 
(Land) แรงงาน (Labor) และทุน (Capital) โดยให้ที่ดินและทุนเป็นตัวแทนของทรัพยากรวัตถุ20 
     2) Oshima กล่าวไว้ว่า แรงงานเป็นตัวแทนของทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น 
“ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resources) หมายถึง ทรัพยากรทั้งหลายที่นอกเหนือจากทรัพยากร
วัตถุ (Material Resources)21 
     แต่เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีเริ่ม
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ผลผลิตใหม่ของเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นก็คือ อุตสาหกรรมใหม่ ท าให้กรรมกรกลายเป็นชนชั้นแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Laboring 
Classes) เนื่องจากคนงานที่มีความรู้ความช านาญเข้าไปแทนที่ ซึ่งมีทักษะ (Skill) และ ความรู้ 
(Knowledge) ซึ่งเหนือกว่า พลังกล้ามเนื้อ (Muscle Power) และมีการใช้ค าว่า “ทรัพยากรมนุษย์” 
แทนค าว่า “แรงงาน” ขึ้นมาแทนที่22 Oshima ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรมนุษย์กับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น จะเห็นได้ว่า คุณภาพของมนุษย์ย่อมมีความส าคัญยิ่งกว่าปริมาณ
ของทรัพยากรวัตถุ คือ ที่ดินและทุน ซึ่งเห็นได้จากความส าเร็จของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลก ครั้ง
ที ่2 นั้น เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นไม่ได้มาจากทรัพยากรวัตถุ 
แต่มาจากทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมาจากลักษณะทางคุณภาพ มิใช่ลักษณะทางปริมาณ23 
     ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหลายใน
เอเชีย (NICs) เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี ประเทศเหล่านี้มีความสามารถในการบุกตลาดตะวันตกได้
ดีกว่าประเทศอ่ืน โดยเฉพาะสิงคโปร์ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียในขณะนี้ 
ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า คุณภาพแห่งทรัพยากรมนุษย์คือแหล่งแห่งความส าเร็จ24 
     นับแต่นั้นมา นักเศรษฐศาสตร์และนักบริหารทั้งหลายได้หันความสนใจไปสู่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม จึงได้หาแนวทางการจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ นั่นย่อมหมายความว่า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาประเทศต่อไป25 
     3) วิทยากร เชียงกูล กลาวไววา การพัฒนาที่แท้จริง ควรหมายถึง การท า
ใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู ดีกินดีความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู กับการไดรับปจจัยทางวัตถุเพ่ือ

                                                           

 20อรัสธรรม พรหมมะ, แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ม.ป.ป.).  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 23-24. 
 21เรื่องเดียวกัน, หน้า 23-24. 
 22เรื่องเดียวกัน, หน้า 23-24. 
 23เรื่องเดียวกัน, หน้า 23-24. 
 24เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
 25เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
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สนองความตองการของรางกายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษา การมีสิ่งแวดลอม
ที่ดีในการพักผอนหยอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตางๆ ดวย ซึ่งต้องการทั้งหมด
นี้เรียกวา “การพัฒนาคุณภาพ” โดยชี้ให้เห็นวาการพัฒนาไมไดขึ้นอยูกับการเพ่ิมปริมาณสินค้าหรือ
การเพ่ิมรายไดเทานั้น หากอยูที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า26 
     ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นศาสตร์ที่ต้องมีการจัดการบริหาร ซึ่งการพัฒนา
แบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่27  
      (1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาดานการผลิต การจ า
หนายจ่ายแจก การแลกเปลี่ยน การลงทุนเพ่ือท าใหประชาชนไมยากจน เปนตน 
      (2) การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาดานจิตใจ แบบแผน 
พฤติกรรม รวมตลอดท้ังความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพ่ือแก้ปญหาตางๆ ในสังคม เปนตน 
      (3) การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สร้างกระบวนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย ประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย 
เป็นต้น 
     4) อนันต เกตุวงศ มีความเห็นวา นักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่า การบริหาร
การพัฒนามีขอบเขตครอบคลุมไปถึงการเมืองดวย และบางคนมีแนวคิดกวางมากถึงขนาดที่กล่าวว่า 
การบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ไม วาจะกระท าใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เปนไปตามนโยบายและแผน ยอมถือวาอยูในขอบเขตของการบริหารการพัฒนา
ทั้งสิ้น โดยมีขอบเขตทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม28 ฉะนั้น การบริหารการพัฒนาเพ่ือผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพของประเทศ ย่อมครอบคลุมไปถึงการที่ว่าจะต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองอย่างเป็นระบบด้วย  
     5) Wirther, Jr. and Davis ได้เสนอทัศนะที่เป็นเทคนิคในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 แนวคิด ไดแ้ก่29 
      (1) แนวคิดเชิงทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นความส าคัญและเกียรติภูมิของ
มนุษย ์ 
      (2) แนวคิดเชิงการจัดการ ที่เน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นความ
รับผิดชอบของผู้จัดการทุกคน  
      (3) แนวคิดเชิงระบบ เน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบที่ใหญ่
ระดับ องค์การ (Organization) รวมทั้งต้องค านึงถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย  

                                                           

  26วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย: บทวิเคราะห (กรุงเทพฯ: ฉับแกระ, 
2527), หนา 17-18 อ้างอิงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 6-7.   
 27เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
 28อนันต เกตุวงศ์, การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2523), หน้า 28-29 อ้างอิงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 
 29อรัสธรรม พรหมมะ, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
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      (4) แนวคิดเชิงการคาดล่วงหน้า เน้นการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งชี้ให้เห็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การเพ่ิมประโยชน์ให้แก่
ลูกจ้าง ผู้จัดการ และองค์การ 
     6) วัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา ระบุว่า แต่เดิมนั้น แนวคิดในการพัฒนา
ประเทศในช่วงแรก เน้นไปที่การพัฒนาการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ โดยการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจขึ้น ต่อมา พัฒนาไปสู่แนวคิดที่เน้นเรื่องการสร้างงาน จากนั้น ได้พัฒนาในเรื่องการกระจาย
ผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ลดการเหลื่อมล้ ากันในสังคม รวมไปถึงแนวคิดการ
พัฒนาที่เน้นการจัดหาสิ่งจ าเป็นพื้นฐานให้แก่กลุ่มประชากรที่ยากจน ตามล าดับ จนกระทั่งเข้าสู่ ในป ี
ค.ศ. 1980-ปัจจุบันที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์30  
 

 
 

ภาพที่ 2.2  วิวัฒนาการทางแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ 
 
      7) Corner ได้สรุปสาระส าคัญของกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ 
3 ปัจจัย ได้แก่ ดังนี้31  
       (1) เน้นการพัฒนาที่เข้าถึงความยากจน โดยจัดให้มีโครงการ ด้าน
สาธารณสุขและการศึกษาโดยตรง เน้นให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการสร้างรายได้และ
การจ้างงาน  
       (2) เน้นการพัฒนาที่เป็นโครงการรายสาขาโดยการพัฒนานี้ชี้ให้เห็น
ข้อบกพร่องของหลักสูตรการศึกษาสมัยใหม่ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กชนบท แต่สอดคล้องกับผู้ที่ต้องการ
อยู่รอดในระบบ เป็นเหตุให้ต้องอพยพเข้าเมือง นั่นคือ เด็กเมืองกับเด็กชนบทมีความไม่เท่าเทียมกัน
ในการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน 

                                                           

 30เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
 31เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
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       (3) เน้นการพัฒนาที่เป็นความส าคัญด้านการเมือง เน้นจุดอ่อนแอทาง
การเมืองของคนจน จากกระบวนการสร้างทุนมนุษย์ที่ได้เปรียบของคนรวย กลยุทธ์นี้มุ่ งเน้นให้รัฐ
แทรกแซงทางการเมืองเพ่ือให้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จ 
 

2.1.2  ปัจจัยท่ีเป็นแนวทางในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานเข้าสู่ AEC 
  จากการศึกษาสาระส าคัญของกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 
องค์ประกอบส าคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 4 ประการ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านองค์กรหรือ
การรวมกลุ่มที่เป็นศูนย์กลางหรือกลไกการพัฒนา ตัวเร่งหรือตัวกระตุ้นในการพัฒนาความคิด 
คุณธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น32  
  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย รวมทั้งประเทศต่างๆในอาเซียน อันจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพระหว่างประเทศอาเซียนนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีกรอบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งกรอบดังกล่าวนั้น จัดเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประการ
ที่ห้า ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
  ดังนั้น จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์นั้น 
พบว่า ปัจจัยที่เป็นแนวทางในผลิตและการพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานของสมาชิกในอาเซียน 
ประกอบไปด้วย ปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ การศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวเร่งหรือ
ตัวกระตุ้นในการพัฒนาความคิด คุณธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
 
2.2  แนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือของไทยเพื่อเข้าสู่ AEC 
 
  จากการศึกษาปัจจัยหรือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของก าลังแรงงานเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย เพ่ือ
เข้าสู่ภาวะทางการแข่งขันที่ส าคัญ ดังนี้ 
  
 2.2.1  ปัจจัยทางด้านการศึกษา 
  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีจุดมุ่งหมายส าคัญร่วมกันในการยกระดับ
การแข่งขันของภูมิภาค โดยเฉพาะการร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา น าไปสู่การส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคและการ
รับรองระบบเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกันจะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรใน
ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น33 ดังนั้น ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติ โดยต้องพัฒนาปัจจัยด้านการศึกษาดังต่อไปนี้ 

                                                           

 32เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.  
  33ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, รายงานการศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศไทย: เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน (นนทบุรี: เจริญผลกราฟฟิค, 2555), หน้า 1.  
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  2.2.1.1 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework: NQF) 
    กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่ งในการพัฒนาก าลังคนสู่
มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของ
บุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์34 การมีกรอบคุณวุฒิช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการรับรองคุณวุฒิ สามารถเปรียบเทียบคุณวุฒิที่มาจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน
ได้ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยพัฒนามาจากกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็น
กรอบในการวางแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพในอาเซียนที่เทียบเคียงและ
เชื่อมโยงกันได้35 
       1)  กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualification Refrerence 
Framework: AQRF) เป็นกรอบคุณวุฒิระดับภูมิภาคของอาเซียน ซึ่งมีการออกแบบกรอบให้สามารถ
ใช้งานและเชื่อมต่อรวมกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างเป็นแกนกลาง 
กรอบ AQRF ถูกสร้างให้มีกลไกชัดเจนในการเทียบระดับคุณวุฒิระหว่างกัน ภายใต้ข้อก าหนดที่ไม่
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเดิม36 โครงสร้างของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(Components of the Framework)37 มีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้  โดยแสดงในรูปของ
รายละเอียด 3 ประการ38 ได้แก่ประการที่หนึ่ง ระดับคุณวุฒิ (Level Descriptors) ส่วนใหญ่กรอบ
คุณวุฒิจะมีประมาณ 8-10 ระดับ อาจไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนในเรื่องของคุณวุฒิหลักและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ประการที่สอง ความรู้และทักษะ 
(Knowledge and Skills) ประกอบไปด้วยข้อก าหนดทางด้านองค์ความรู้ และทฤษฎีตลอดจนทักษะ
การฝึกฝนและกระบวนการคิดในแต่ละระดับของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ประการที่สาม การ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) ประกอบไปด้วยความสามารถ
ในการน าองค์ความรู้และทักษะมาใช้ในเชิงปฏิบัติ และความสามารถในการตัดสินใจ และรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
      นอกจากนี้ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนจะก าหนดให้แต่ละประเทศสมาชิก
มีการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเพ่ือใช้ในการอ้างอิงส าหรับการ

                                                           

  34ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่กรอบประชาคม
อาเซียน, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book 
/1389-file.pdf 
 35ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2555), หน้า 195. 
  36ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่กรอบประชาคม
อาเซียน. 
  37ดูเพ่ิมเติม ภาคผนวก ก ตารางที่ 1 
  38ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่กรอบประชาคม
อาเซียน. 
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ประเมิน หรือที่เรียกว่า การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)39 ของสถานศึกษา เนื่องจากการ
ประกันคุณภาพเป็น ส่วนหนึ่งของการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ซึ่งในการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการรับรองคุณวุฒิ 
ระบบส าหรับการประเมินการเรียนรู้และการรับรองคุณวุฒิ และระเบียบในการออกใบรับรอง 
      2) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทย  
      อธิบายถึงระดับการศึกษาในระบบการศึกษาที่อยู่บนฐานของผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) แสดงถึงคุณลักษณะการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จของบุคคล ที่มี
การบูรณาการกับระบบคุณวุฒิย่อยอื่นๆ ภายในประเทศ  
 

 
 
ภาพที่ 2.3  โครงสร้างกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทย (NQF)40 
  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
จึงได้เสนอให้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Nation Qualifications Framework: NQF) ขึ้น 
โดยอิงจากกรอบคุณวุฒิที่มีอยู่แล้วในระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher 
Education: TQF) และในระดับอาชีวศึกษา (Thai Qualification Framework for Vocational 
Education: TVQ) ส่วนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา41   

                                                           

  39เรื่องเดียวกัน.  
40Thailand Professional Qualifications Institute and Department of Skills 

evelopment, Presentation to the ASEAN: 3 Forum on Skills, Standards and 
Qualification, Retrieved March 10, 2016 from http://home. dsd.go.th/hr/web/ 
uploaded/montika/THAI%20Workshop%201.pdf 
  41เรื่องเดียวกัน.  

http://home/
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  2.2.1.2  ระบบการศึกษาในประเทศไทย42 
    การศึกษาในประเทศไทยมีการจัดระบบออกเป็น ระบบ 6-3-3 นั่นหมายถึง 
การศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3 ระดับชั้น) 
และการศึกษาข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับชั้น)   
      1) รูปแบบของการจัดการศึกษา “Modes of Learning” ตามมาตรา 15
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2545 แบ่งการศึกษาไทย
ออกเป็น 3 รูปแบบ ซ่ึงสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้ 
       (1) รูปแบบการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการ
ส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบ่ง
การศึกษาในระบบ เป็น 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ก่อนระดับ
ประถมศึกษา (เด็กอายุ 3-6 ปี) ประถมศึกษา (ใช้เวลาศึกษา 6 ปี) และ ระดับมัธยมศึกษา (ใช้เวลา
ศึกษา 6 ปี) ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาภาคบังคับถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองตาม
มาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใช้เวลาเรียน 3 ปี) แบ่ง
ออกเป็นประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา  
       ส่วนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ ประกอบ ด้วย 
ระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา 
       (2) รูปแบบการศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นใน
การก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
       (3) รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 
    2)  ยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทย  
       (1) การอ านวยให้สถาบันการศึกษาของรัฐมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการภายในองค์กรในลักษณะของสถาบันที่ก ากับโดยรัฐ 
       (2) การก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการผลิตก าลังคนและกระจายโอกาส
อุดมศึกษาในลักษณะที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนมาตรการของรัฐต่อ
การผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลนที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 

                                                           

  42ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, หน้า 61-65. 
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       (3) ก าหนดให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา  
       (4) พัฒนาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องและหลากหลายด้วยการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาประจ าท้องถิ่น  
      3) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
       (1) งบประมาณ สัดส่วนงบประมาณภาครัฐทั้งหมดด้านการศึกษา 
สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อการศึกษา และการจัดล าดับความส าคัญของค่าใช้จ่ายด้ าน
การศึกษากับค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ จากรายงาน พบว่า ปี พ.ศ. 2555 ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
ประเทศไทยมีงบประมาณทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ร้อยละ 
22.3 มากที่สุด รองลงมาคือ เวียดนาม ร้อยละ 19.8 อินโดนีเซีย ร้อยละ 17.1 เกาหลี ร้อยละ 15.8 
และฟิลิปปินส์ ร้อยละ 15.0 ส่วนประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษาน้อย คือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 9.4 
สิงคโปร์ ร้อยละ 10.3 ลาว ร้อยละ 13.2 และบรูไน ร้อยละ 13.7 เป็นต้น43  
       ส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย ตั้งแต่
ปีงบประมาณในปี พ.ศ. 2549-2557 มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกับจ านวนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด โดยที่ค่าเฉลี่ยร้อยละของงบประมาณด้าน
การศึกษาต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 22 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยร้อยละของงบประมาณ
ด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 444  
       (2) ปีการศึกษาเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดระดับการศึกษาของคนไทยใน
ภาพรวม โดยศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นวัยแรงงานว่าได้รับการศึกษาเฉลี่ย
แล้วกี่ปี ในการเปรียบเทียบปีการศึกษาเฉลี่ยระดับนานาชาติจากเอกสาร Human Development 
Report ของ UNDP พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนปีการศึกษา เฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 
พ.ศ. 2554 อยู่ที่ 6.6 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 6.2 ปี แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2554 ที่
ก าหนดไว้ 10 ปี และยังห่างไกลเป้าหมายยุทธศาสตร์การศึกษาที่จะให้เพ่ิมขึ้นเป็น 15 ปี  ในปี พ.ศ. 
2561 ขณะที่ป ีพ.ศ. 2554 จีน อยู่ที่ 7.5 ปี ฟิลิปปินส์ 8.9 ปี และสิงคโปร์ 8.8 ปี ในขณะที่มาเลเซียมี
ปีการศึกษาเฉลี่ยสูง ถึง 9.5 ปี ติดกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 9-12 ปี45 
       (3)  อัตราการรู้หนังสือ ในเชิงสถิติจะแบ่งประชากรส าหรับจัดท า
ตัวชี้วัดการรู้หนังสือเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้หนังสือ และกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ จากสถิติของสถาบันสถิติ
แห่งยูเนสโก (The UNESCO Institute for Statistics: UIS) จัดท าตัวชี้วัดอัตราการรู้หนังสือของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2554 พบว่า โดยเฉลี่ยทั่วโลกผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไปรู้

                                                           

  43ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , สัดส่วนของงบประมาณการศึกษาต่องบทั้งประเทศ
ของไทยเปรียบเทียบนานาชาติ ปี พ  .ศ .  2555, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://stat-ed. 
onecapps.org/StatDetail.aspx?MenuID=53&SubID=4&MainID=1 
  

44เรื่องเดียวกัน. 
  45ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557 
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2557), หน้า 42-43.  
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หนังสือร้อยละ 84.1 ในขณะที ่ผู้เยาว์อายุ 15-24 ปี รู้หนังสือร้อยละ 89.546 ส าหรับในกลุ่มอาเซียน+
6 สถาบันสถิติแห่งยูเนสโก (UIS) รายงานอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2555 
ของไทยเท่ากับร้อยละ 94 เท่ากันกับจีน แต่ต่ ากว่าสิงคโปร์ (ร้อยละ 96) บรูไนและฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 
95) ขณะที่อัตราการรู้หนังสือของเยาวชนอายุ 15-24 ปีของไทยร้อยละ 98.1 ต่ ากว่าสิงคโปร์ บรูไน 
อินโดนีเซีย และจีน (ร้อยละ 99 ขึ้นไป) และมาเลเซีย (ร้อยละ 98.4)47 
       (4) ประสิทธิภาพหลักสูตร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
        (4.1) การด าเนินการโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment: PISA) ที่ ส ถ าบั นส่ ง เ ส ริ มกา รสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic Co-Operation and Development: OECD) ป ร ะ เ มิ น ร ะบ บ
การศึกษาของประเทศในการเตรียมตัวนักเรียน (อายุ 15 ปี) ที่จบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมที่จะ
เรียนรู้และเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคตได้ดีหรือไม่ พบว่า ผลประเมินที่ผ่านมา ตั้งแต่ PISA ป ี
พ.ศ. 2543-2555 นักเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี มีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกครั้ง และ
ในการประเมิน PISA ในปี พ.ศ. 2549 มีแนวโน้มผลการประเมินผลต่ าลงทุกวิชาเมื่อเทียบกับการ
ประเมินครั้งแรก (PISA 2543) แต่ผลการประเมินเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อยใน PISA ปี พ.ศ. 2549 ทั้งด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเพ่ิมขึ้นอีก ใน PISA ปี พ.ศ. 2555 แต่เมื่อเทียบกับ
ประเทศเอเชียจาก 65 ประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน ประเทศไทยอยู่อันดับที่  50 ในปี พ.ศ. 2555 
เป็นรองเวียดนาม แต่อันดับดีกว่ามาเลเซียและอินโดนีเซีย48 
        (4.2) ประเทศไทยได้ร่ วมโครงการศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science 
Study: TIMSS) ร่วมกับสมาคมการประเมินผลการศึกษานานาชาติ โดยมีการประเมินทุก 4 ปี ซึ่งได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 โครงการดังกล่าวเป็นการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์49 ส าหรับ TIMSS 2011 (ปี พ.ศ. 2554) ประเทศไทยได้เข้าร่วม
การประเมินในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 (Grade 4) เป็นครั้งแรก โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 52 ประเทศ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
45 ประเทศ จากสถิติคะแนนเฉลี่ย TIMSS ในอดีตถึงปัจจุบัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของไทย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติเรื่อยมา อีกทั้ง
คะแนนเฉลี่ยทั้งสองวิชาลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน50 
        (4.3) การจั ด อันดับมหาวิทยาลั ย โลก  ในปี  พ .ศ .  2558 
ด าเนินการโดย QS (QS World University Rankings 2015) พบว่ามหาวิทยาลัยในเอเซียที่เข้าสู่

                                                           

  46เรื่องเดียวกัน, หน้า 44.  
  47เรื่องเดียวกัน, หน้า 47.   
  48เรื่องเดียวกัน, หน้า 52-53. 
  49เรื่องเดียวกัน, หน้า 57. 
  50เรื่องเดียวกัน, หน้า 58.   
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อันดับโลกได้มากขึ้นโดยอันดับหนึ่งของเอเซีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National 
University of Singapore: NUS) ที่สามารถเข้าสู่อันดับ Top 20 ของโลกได้ อยู่ในต าแหน่งที่ 12 
เลื่อนมาจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ 22 ถึง 10 อันดับส่วนประเทศไทย ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2558 นี้ อันดับ
ถอยต่ าลงทุกมหาวิทยาลัย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถือเป็นอันดับ 1 ของไทย จากปี พ.ศ. 
2557 อยู่ที่อันดับ 243 ในปี พ.ศ. 2558 ลดลงไปอยู่อันดับที่ 253 มหาวิทยาลัยมหิดล จากปี พ.ศ. 
2557 อยู่อันดับที่ 257 ในปี พ.ศ. 2558 ขยับลงไปอยู่อันดับที่ 295 ตามมาด้วย เชียงใหม่ 
ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น พระจอมเกล้าธนบุรี และ สงขลานครินทร์ ตามล าดับ51 
       (5) การบริหารทรัพยากร 
        (5.1) อัตราส่วนนักเรียนต่อครู  เป็นตัวชี้วัดการลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาพบว่า ระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีอัตราส่วน
นักเรียนต่อครู 16:1 ดีกว่าทั้งอัตราส่วนนักเรียนต่อครูเฉลี่ยทั่วโลก 24:1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเทศไทยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 18:1 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก (15:1) และของโลก 16:152 
        (5.2) ขนาดชั้นเรียน ในที่นี้หมายถึง จ านวนนักเรียนทั้งหมดหาร
ด้วยจ านวนห้องเรียนทั้งหมด จากการศึกษาพบว่าขนาดชั้นเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น
เรียนควรมีขนาดเล็ก แต่อาจจ าเป็นเฉพาะในระดับชั้นต้นๆ และไม่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ก าลั ง
พัฒนา ในการลดขนาดของชั้นเรียนเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในระดับนโยบาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ้างครูเพ่ิม ตลอดจนการรักษาคุณภาพของครูในขณะที่ความต้องการครูเพ่ิมมากขึ้น53 
        โรงเรียนรัฐในประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษา มีขนาดชั้นเรียน
เท่ากับ 19 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ท่ี 34 คน ต่อ 1 ห้องเรียน จากการศึกษา
พบว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ส่วนใหญ่จะมีขนาดห้องเรียนมากกว่าไทย เช่น 
จีน 37 คนญี่ปุ่น 28 คนเกาหลี 27 คน แต่ไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษา54 
       (6) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของ
ดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ช่วยพัฒนาให้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาให้ทัดเทียมกัน ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Internal Quality Assurance) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงาน

                                                           

  51ชี ้ม. ไทยดิ่งเหตุเน้นปริมาณ, ค้นวันที่ 13 มีนาคม 2559 จาก https://blog.eduzones. 
com/magazine/149238 
  52ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557, หน้า 
39-40.  
  53เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.  
  54เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.   
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ต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
(External Quality Assurance) เป็นการประเมินและรับรองโดยหน่วยงานจากภายนอก55 
        (6.1) หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามก าหนดในกฎของกระทรวงศึกษาธิการมี 2 ฉบับ ได้แก่56 ฉบับแรก กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปี 
พ.ศ. 2546 จะประกอบด้วยเรื่อง ระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา การจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ ฉบับที่สอง กฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี 
พ.ศ. 2546 ประกอบเรื่องปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน การเรียนการสอน 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท า นุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
      (6.2) กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 3 
กระบวนการ57 ได้แก่ กระบวนการแรก การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เน้นระบบและกลไก
การปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม ก ากับการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กระบวนการที่สอง 
การตรวจสอบ (Quality Audit) เน้นทบทวนการด าเนินงานทั้งระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อ
ผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา และ ทบทวนว่าได้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และกระบวนการสุดท้าย การประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment) เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม เฉพาะอย่างในหน่วยงาน 
โดยรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการด าเนินงานโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัด
การศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้หรือไม ่
       (7) ความเท่าเทียมทางเพศ มีค่าเฉลี่ยดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(GPI) ของไทยในระดับประถมศึกษาอยู่ที่ 0.98 แสดงว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศในการเข้า
ศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพศหญิงเข้าเรียนเท่ากับเพศชาย (GPI = 1.00) 

                                                           

  55นิติธร ปิลวาสน์, การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education), 
ค้นวันที่ 13 มีนาคม 2559 จาก http://taamkru.com 
  56เรื่องเดียวกัน,  
  57เรื่องเดียวกัน, 



25 
 

ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความแตกต่างระหว่างเพศโดยเพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าเพศชาย 
(GPI = 1.13) แต่ในระดับอุดมศึกษาเพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าชายมากข้ึน (GPI = 1.31)58 
 
  2.2.2  ปัจจัยด้านองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
  ปัจจัยด้านองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทในการด าเนินการประสานนโยบาย
ความตกลงต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในการเตรียมความพร้อมด้านก าลังแรงงานต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ตารางท่ี  2.1  สรุปแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงานวิชาชีพขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน  
             ประเทศไทย 
 

แนวทางการพัฒนากําลังแรงงานวิชาชีพขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. ก าหนดนโยบายด้านก าลังแรงงานของประเทศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือ มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน โดยสร้างก าลังคนท้ังก่อนเข้าตลาดแรงงาน 

2. กระทรวงแรงงาน ร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง โดยมี
ประเด็นนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนา ได้แก่  
 นโยบายการศึกษา โดยร่วมมือกับภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาวางแผนผลิตก าลังคนให้มี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ 
 นโยบายด้านแรงงาน ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยใน

การท างานและสวัสดิการแรงงาน เร่งยกระดับแรงงานของไทยให้เป็นแรงงานฝีมือทั้งระบบ เน้น
ระบบการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ จัดระบบอ านวยความสะดวก เพื่อดึงดูดแรงงานท่ีมีฝีมือเข้า
ประเทศ  

 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแล
แรงงานไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะคนไทยท่ีประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่างแผนในการก าหนดและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สาขา
วิชาชีพต่างๆ มีความทัดเทียมมาตรฐานสากล มีระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแบ่ง
ระดับความยากง่ายของงานในอาชีพออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับปานกลาง และ
ระดับสูง 

3. กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาขาดแคลนและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และยังสร้างระบบความร่วมมือแลกเปลี่ ยนนักเรียน
ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม ร่างแผนแม่บทกระทรวงฯ (พ.ศ.  2553-2557) โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน ใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อสร้าง
คุณค่าและมีนวัตกรรม                      

 

                                                           

  58ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557, หน้า 1. 
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  จะเห็นว่า จากตารางที ่2.1 กระทรวงแรงงานของประเทศไทย ได้มีการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
เพ่ือวางแนวทางและการก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกัน ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือรองรับในกิจการที่มีการเร่งรัดการลงทุน  โดยนโยบายหลักของ
กระทรวงแรงงานนั้น ก าหนดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งมีประเด็นใน
การพัฒนาก าลังแรงงาน คือ มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
โดยสร้างก าลังคนทั้งก่อนและหลังเข้าตลาดแรงงาน ดังนั้น จึงได้มีการร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน 
(พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้วางกรอบในการควบคุมและดูแล การพัฒนาก าลังคนทั้งใน
ด้านขององค์ความรู้และผลิตภาพแรงงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงาน 
เพ่ือให้แรงงานมีสมรรถนะ และมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมที่เรียกว่า 
“กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 
    2.2.2.1  กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
    กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นกรอบที่เชื่อมโยงคุณวุฒิทางการศึกษาตาม
เกณฑ์ระดับการเรียนรู้ในแต่ละระดับสาขาวิชา กับคุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์ระดับความสามารถใน
การปฏิบัติงานในกลุ่มอาชีพ โดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเมินทักษะและ
รับรองการประกอบวิชาชีพที่บุคคลหนึ่งๆมีอยู่ในการประกอบวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแบ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ออกเป็น 3 ประเภท59

ได้แก่ ประเภทแรก การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทที่สอง การทดสอบฝีมือ
คนงานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ และประเภทที่สาม การทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
    2.2.2.2  การจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
    การจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จ าแนกตามอาชีพ และรับรองทักษะฝีมือ 
โดยใช้ฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base) โดยแบ่งระดับความยากง่ายของงานในอาชีพออกเป็น 3 
ระดับ60 คือ ระดับ 1 เป็นผู้มีฝีมือและความรู้ระดับพ้ืนฐาน ระดับ 2 เป็นผู้มีฝีมือและความรู้
ระดับกลาง และระดับ 3 เป็นผู้มีฝีมือและความรู้ระดับสูง 
    2.2.2.3  ระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
    ระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะท าให้แรงงานทราบถึงทักษะของ
ตนเอง ว่าจะต้องพัฒนาหรือเพ่ิมเติมทักษะด้านใดเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และประกาศนียบัตรที่ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นผู้ประกอบการก็

                                                           

 59ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, หน้า 164-166. 
 60เรื่องเดียวกัน, หน้า 166. 
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สามารถมั่นใจได้ว่า พนักงานที่ผ่านการทดสอบนั้นมีสมรรถภาพตรงกับความต้องการ อีกทั้งยังก าหนด
อัตราค่าจ้างได้อย่างถูกต้อง61  
    โดยปัจจุบันการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของกระทรว งแรงงานขึ้นอยู่กับ
พระราชบัญญัติก าหนดอัตราค่าจ้างโดยใช้ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นเกณฑ์ใน 6 กลุ่ม
อาชีพ 22 สาขาอาชีพ ซึ่งจะต้องสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท  
 
ตารางท่ี 2.2  อัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 6 กลุ่มอาชีพ 22 สาขาอาชีพ62 
 

กลุ่มอาชีพ สาขาอาชีพ อัตราค่าจ้างขั้นต่ําต่อวัน 
(บาท) 

1.  กลุ่มสาขาอาชีพ 
     ช่างเคร่ืองกล 
 

1) ช่างสีรถยนต์ 400-530 
2) ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 420-590 
3) ช่างซ่อมรถยนต์ 360-530 

2.  กลุ่มสาขาอาชีพ 
     ภาคบริการ 

1) ผู้ประกอบอาหารไทย 400-510 
2)    พนักงานนวดไทย 440-720 
3) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปา

ตะวันตก (หัตถบ าบัด) 
490-650 

3.  กลุ่มสาขาอาชีพ 
    ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
    และคอมพิวเตอร์ 

1) ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 400-600 
2) ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 400-600 
3) ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 400-600 
4) ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ

พาณิชย์ขนาดเล็ก 
400-600 

5) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 400-500 
4.  กลุ่มสาขาอาชีพ 
    ช่างอุตสาหการ 

1) ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
2) ช่างแม็ก 
3) ช่างเชื่อมทิก 

460-670 
400-600 
455-775 

5.  กลุ่มสาขาอาชีพ 
    ช่างก่อสร้าง 

1) ช่างไม้ก่อสร้าง 
2) ช่างก่ออิฐ 
3) ช่างฉาบปูน 
4) ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง 

385-605 
345-585 
385-605 
345-585 

6.  กลุ่มสาขาอาชีพ 
    ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 

1) ช่างเครื่องประดับ (อัญมณี) 
2) ช่างบุครุภัณฑ ์
3) ช่างเครื่องเรือนไม ้
4) ช่างเย็บเพิ่ม 

400-750 
320-420 
335-435 
320-500 

     

                                                           

 61เรื่องเดียวกัน, หน้า 167-168. 
  62เรื่องเดียวกัน, หน้า 170-174. 



28 
 

    นอกจากนี้ ยังการมีการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สาขา รวม 107 แห่ง แยกเป็นศูนย์รัฐ 31 แห่ง เอกชน 76 แห่ง 
 

ตารางท่ี 2.3  จ านวนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 11 สาขาอาชีพ63 
 

กลุ่มสาขาอาชีพ/สาขาอาชีพ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 
1.  ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 

1) ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร ์
2) ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
3) ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
4) ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 
5) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 

 
1 
4 
1 
2 
1 

 
3 
14 
1 
2 
7 

 
4 
18 
2 
4 
8 

2.  ช่างเคร่ืองกล 
1) ช่างสีรถยนต ์
2) ช่างเคาะตัวถังรถยนต ์
3) ช่างซ่อมรถยนต์ 

 
1 
1 
3 

 
2 
2 
13 

 
3 
3 
16 

3.  ภาคบริการ 
1) ผู้ประกอบอาหารไทย 
2) พนักงานนวดไทย 
3) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก  

(หัตถบ าบัด) 

 
12 
4 
1 

 
4 
27 
1 

 
16 
31 
2 

รวม 31 76 107 

   
  2.2.2.4  ขั้นตอนในการขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
  ในการขอรับการทดสอบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตลอดจนได้รับ
ประกาศนียบัตร มี 6 ขั้นตอน คือ64 ขั้นตอนแรก ยื่นความจ านงเข้ารับและแนะแนวการทดสอบ (หาก
เข้ารับการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น ให้เตรียมผลการทดสอบในระดับที่ต่ ากว่ามาแสดงด้วย ขั้นตอนที่
สอง ขออนุมัติการทดสอบ/จัดเตรียมเครื่องมือการทดสอบ ขั้นตอนที่สาม เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ทดสอบ ขั้นตอนที่สี่ ตรวจผลการทดสอบและรายงานผล ขั้นตอนที่ห้า ประกาศผลการทดสอบ และ
ขั้นตอนสุดท้าย จัดท าหนังสือรับรองผ่าน/ไม่ผ่าน 
 
  2.2.3  ปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนาศักยภาพ 
       แรงงานฝีมือของไทย 
  ในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ าเป็นจะต้องมีปัจจัยด้านกฎหมาย 
และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นกรอบข้อบังคับซึ่งทุกประเทศยึดถือเป็นแกนกลางร่วมกัน ดังนั้น 

                                                           

  63เรื่องเดียวกัน, หน้า 175. 
 64เรื่องเดียวกัน, หน้า 166. 
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องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงาน ย่อมมีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินการวางแผน นโยบายในการพัฒนาเพ่ือให้การผลิตและพัฒนาแรงงานฝีมือมีมาตรฐานตรงตาม
ข้อก าหนดกฎเกณฑ์รวมไปถึง การประสานนโยบายความตกลงต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  ส าหรับประเทศไทย ได้ยึดถือประเด็นในปัจจัยด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
เพ่ือวางเป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือดังนี้ 
    2.2.3.1  กฎหมาย/กฎระเบียบบังคับภายในประเทศ  
    เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับภายในประเทศนั้นๆ ได้แก่  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองบุคคลในการประกอบอาชีพ 
เช่น พระราชบัญญัติวิชาชีพต่างๆ 
    2.2.3.2  กฎหมาย/กฎระเบียบบังคับระหว่างประเทศ  
      เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับในระหว่างประเทศร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
แนวทางในการปฏิบัติและยอมรับร่วมกัน กฎหมายระหว่างประเทศอาเซียนที่ส าคัญ คือ กฎบัตร
อาเซียน กฎข้อตกลงยอมรับร่ วมทางการเคลื่ อนย้ายวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs) เป็นต้น 
    



 
บทท่ี 3 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชเีพื่อรองรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชไีทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) 
 
  การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ท าให้การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตเป็นไปอย่างสะดวกและ
เสรีมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เคลื่อนย้ายได้เฉพาะแรงงาน
วิชาชีพ ในที่นี้จะศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ก่อให้เกิดศักยภาพทางการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีเท่านั้น 
 
3.1  แนวคิดและทฤษฎีทางบัญชี 
 
 “วิชาชีพบัญชี” ในมาตรา 4 ตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมายถึง วิชาชีพ
ในด้านการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชี
ภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอ่ืนตามที่ก าหนด
โดยกฎกระทรวง 
 “ผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชี” หมายถึง นักบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้ามาให้บริการเป็นการ
ชั่วคราวตามสัญญาระหว่างตนและผู้รับบริการ ได้รับค่าตอบแทนจากลูกค้าผู้รับบริการโดยตรง และ
ต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาและวิชาชีพที่เหมาะสมส าหรับการให้บริการ65  
 
  3.1.1  ความเป็นมาของทฤษฎีการบัญชี  
 การศึกษาเกี่ยวกับประวัติทางการบัญชี แบ่งช่วงเวลาที่เก่ียวข้องออกเป็น 3 ยุค คือ66 ยุคก่อน
ระบบบัญชีคู่ ยุคระบบบัญชีคู่ และ ยุคปัจจุบัน 
   3.1.1.1 ยุคก่อนระบบบัญชีคู ่มีการค้นพบหลักฐานทางการบัญชีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์
และบาบิโลเนียน จากการที่เมืองโบราณศูนย์กลางการค้า เช่น คอรินช์ ซามอส เดลอส โรเดส เป็นต้น 
ซึ่งในยุคนี้ มีการประกอบธุรกิจการค้า จึงท าให้มีการจดบันทึกข้อมูลทางการค้า แต่ยังไม่มีแบบแผน 

                                                           

 65กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ธุรกิจบริการ: สาขาวิชาชีพบัญชี, ค้นวันที่ 7 
กรกฎาคม 2556 จาก http://www.dtn.go.th/files/94/Media/Mk/acc29-05-55.pdf 
 66เมธากุล เกียรติกระจาย และดลพร อ่ าร าไพ, “วิวัฒนาการและโครงสร้างของทฤษฎีทาง
บัญชี,” ใน ทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), 
หน้า 5. 
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การจดข้อมูลทางบัญชีส่วนใหญ่จะจดบันทึกไว้บนแผ่นขี้ผึ้ง อย่างไรก็ดีการจดบันทึกมีลักษณะคล้าย
กับหลักการบัญชีคู่ เพราะบันทึกไว้สองด้าน แต่ยังไม่ใช่หลักการบัญชีคู่ เช่น การบันทึกเกี่ยวกับเงินสด
ก็จะบันทึกว่าได้รับเงินสดมาจากรายการใด ส่วนอีกด้านก็ระบุจ านวนเงินสด ซึ่งไม่ใช่การบันทึกด้านเด
บิต เครดิต ตามหลักการบัญชีคู่  
   3.1.1.2 ยุคระบบบัญชีคู ่มีการค้นพบหลักฐานแสดงการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ที่
สมบูรณ์พบที่เมืองเจนัวร์ ใน ค.ศ. 1340 ต่อมาใน ค.ศ. 1494 ลูกา ปาชิโอ (Luca Pacilio) ได้เขียน
หนังสือชื่อ  “Summa de Arithmetica Geometria Proportioniet Proportionalita” โดยใน
หนังสือได้ใช้ศัพท์ทางการบัญชีว่า เดบิโต (Debito) หมายถึง เป็นหนี้ และเครดิโต (Credito) หมายถึง 
ทรัสต์ (Trust) หรือ เชื่อถือ ซึ่งช่วงก่อนศตวรรษที่ 17 หนังสือทางการบัญชีจะกล่าวถึงรายการด้าน
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ แต่ในศตวรรษที่ 17 และ 18 เริ่มกล่าวถึงทั้งสองสิ่งและใช้ค าว่า เดบิต และ เครดิต 
ในทางการบัญชี 
   3.1.1.3 ยุคปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีทางการบัญชีได้
วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและอเมริกา 
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้ความต้องการทางบัญชีมีมากขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้เปลี่ยนไป ซึ่งจากเดิมนั้น ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีจะเป็นผู้บริหาร แต่เมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป ผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี ได้แก่ ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และรัฐบาล 
 
  3.1.2  แนวทางในการสร้างทฤษฎีบัญชี 
 “ทฤษฎีบัญชี” หมายถึง กลุ่มของแนวความคิด ข้อสมมติฐาน และหลักการบัญชีต่างๆซึ่งเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา และใช้ในการประเมินวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี ตลอดจนพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติทางการบัญชีเพ่ือให้สามารถอธิบายและคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ 67 โดย
แนวทางในการสร้างทฤษฎีบัญชี เป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบัญชี ทั้งนี้เพ่ือให้
ได้มาซึ่ง “หลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือ มาตรฐานการบัญชี” เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ทางการบัญชี โดยที่ มาตรฐานทางบัญชีมักจะเกิดจากแนวทางในการสร้างทฤษฎีบัญชีมากกว่าหนึ่ง
แนวทางเสมอ ได้แก่ 
   3.1.2.1 การสร้างทฤษฎีโดยใช้ข้อมูลทางทรัพยากรมนุษย ์
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถของการรายงานข้อมูลทางการเงินให้แสดงถึง
ความเป็นจริง และความถูกต้องแน่นอนของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เข้าใจถึงลักษณะ จ านวน รูปแบบของ
ข้อมูลการเงินที่เสนอไว้ในรายการทางการเงิน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงิน และให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงข้อมูลทางการเงินที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากสภาวะแวดล้อม68 
 
 
 

                                                           

 67เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
 68เรื่องเดียวกัน, หน้า 33. 
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   3.1.2.2 การสร้างทฤษฎีโดยใช้สังคมศาสตร์  
   เป็นการพิจารณาผลกระทบของสังคมที่มีต่อการบัญชี ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางสังคมในปัจจุบันมีบทบาทต่อวงการธุรกิจเป็นอย่างมาก ประกอบกับระบบการปกครองทั้งในและ
นอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ69  
   ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ก็มีผลท า
ให้แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบัญชีเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือ ทฤษฎีบัญชีในอดีตเน้นถึง
หน่วยงานธุรกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจทางด้านการผลิต
และการขายสินค้า บริการ โดยมุ่งเน้นผลก าไรสูงสุดของหน่วยงาน70  
   แต่ว่าทฤษฎีบัญชีในปัจจุบันจะมุ่งเน้นถึงสภาวะปัญหาต่างๆ ของสังคม เช่น การ
ว่างงาน สวัสดิการแรงงาน ความต้องการในด้านสังคมอ่ืนๆที่ไม่ปรากฏในวงการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่
องคก์รธุรกิจจะต้องค านึงถึงด้วย71 
   ทฤษฎีนี้จึงมุ่งเน้นถึงข้อมูลทางการเงินที่บ่งให้เห็นผลกระทบของกิจกรรมทางสังคม
ของธุรกิจในลักษณะของ “การบัญชีเพ่ือสังคม” (Social Accounting) โดยทฤษฎีนี้ต้องให้ข้อมูลทั้งที่
เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการตลาด ตลอดจนผลกระทบต่อสังคมทั้งที่สามารถวัดเป็นจ านวนเงินได้และ
ไม่ได้  
   วัตถุประสงค์ของการเสนอข้อมูลของทฤษฎีนี้ คือ การก าหนดแนวความคิดและ
วิธีการวัดผลเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม ก าหนดโครงสร้างในการรายงานและการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่กิจการได้รับและสูญเสียไป ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
และสูญเสียไป โดยที่กิจการไม่ได้รับประโยชน์เลย ให้ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้เป้าหมายของกิจการกับ
ผลที่สังคมได้รับจริง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของสังคมตามความเห็นของกลุ่มชนในสังคม72 
   3.1.2.3 การสร้างทฤษฎีโดยใช้จริยศาสตร์ เป็นทฤษฎีที่เน้นความจริง ความยุติธรรม 
และความเท่ียงธรรม โดยทฤษฎีที่ใช้หลักจริยศาสตร์ในการสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมานั้น มีลักษณะ คือ การ
ปฏิบัติทางการบัญชีต้องให้ข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทั่วไป  
   การรายงานทางการเงิน หรือ งบการเงิน ควรเสนอข้อมูลทางการเงินที่เป็นจริงและ
ถูกต้องแน่นอน รวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่เสนอ ควรปราศจากความล าเอียง โดยที่ความเป็นจริง 
(Truth) หมายถึง ความถูกต้องที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง ความ
คิดเห็นหรือการกระท าที่บุคคลแสดงหรือลงมติเป็นอย่างเดียวกัน เหมือนกัน  การเที่ยงธรรม 
(Fairness) หมายถึง ปราศจากความล าเอียง73  
   ในทางการบัญชีนั้น การจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินต้องอาศัยความเป็นจริง การ
ปฏิบัติการทางการบัญชีที่ดี ตลอดจนการใช้วิจารณญาณที่ดีของนักบัญชี อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้มี

                                                           

 69เรื่องเดียวกัน, หน้า 34. 
 70เรื่องเดียวกัน, หน้า 34. 
 71เรื่องเดียวกัน, หน้า 34.  
 72เรื่องเดียวกัน, หน้า 34. 
 73เรื่องเดียวกัน, หน้า 34.  
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ข้อเสีย คือ ไม่ได้เกิดจากการพัฒนาหรือการประเมินหลักการบัญชีที่น ามาใช้ เพราะในทางปฏิบัติ
หลักการบัญชีที่น ามาใช้นั้น มักอาศัยหลักความสะดวกโดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมในการน ามาใช้   
 
  3.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี  
  กอนที่จะมีมาตรฐานการบัญชี ผู้ท าบัญชี หรือนักบัญชีใชหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
เป็นกรอบวิชาชีพบัญชีดานการท าบัญชี ตอมาจึงพัฒนามาเปนมาตรฐานการบัญชี และพัฒนาตอไป
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินจนถึงปจจุบัน74 
   3.1.3.1 ความหมายและความส าคัญของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
   “หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป” (Generally Accepted Accounting Principles) 
คือ ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักและวิธีปฏิบัติทางบัญชีในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการวิจัยเพ่ือพัฒนา
หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี75 หลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นักบัญชี
เห็นพองตองกันเปนสวนใหญในการปฏิบัติทางการบัญชีกับเหตุการณหรือรายการทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นวาจะบันทึกบัญชีเมื่อใด มูลคาเทาใด และเสนอรายงานในงบการเงินอยางไร76 ประกอบดวย
ประเพณีนิยม (Conventions) กฎขอบังคับ (Rules) และวิธีปฏิบัติ (Procedures) ที่จ าเปนเพ่ือ
ก าหนดวาสิ่งใดเป็นแนวปฏิบัติ (Practice) ทางการบัญชีที่รับรอง77 
   ในช่วง พ.ศ. 2481-2521 หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยมาจาก
หลักการบัญชีของประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ผานทางต าราเรียนทางการบัญชี และ
อาจารยผูสอนทางการบัญชีที่ส าเร็จจากการศึกษามาจาก 2 ประเทศดังกลาว ดังนั้น หลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจึงเปนแนวทางท่ีไดรับการรับรองและยอมรับเป็นสวนใหญจากผูมีอ านาจหนาที่ในวิชาชีพ
บัญชีเพ่ือใหนักบัญชียึดถือเปนหลักปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จ าแนก สรุปผล จัดท างบการเงิน 
อยางมหีลักเกณฑมีมาตรฐาน โดยกระท าข้ึนอย่างสม่ าเสมอและสามารถเขาใจไดงาย78 
   3.1.3.2 ความหมายของมาตรฐานการบัญชี 
   หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอาจไม่ได้ก าหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจัดท าใน
รูปแบบแถลงการณ์ (Statement) ตอมานักบัญชีจัดท ามาตรฐานการบัญชีออกมาในรูปแถลงการณ
อยางเปนลายลักษณ์อักษร79 

                                                           

 
74นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, “กรอบวิชาชีพบัญชีไทยเป็นฉันใด?,” วารสารวิชาชีพบัญชี 7, 18 

(เมษายน 2554): 76.  

 75สุชาดา สถาวรวงศ์, “แนวความคิดทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และนโยบาย 
การบัญชี,” ใน ทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2533), หน้า 102. 
 76นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 77.  
 77เรื่องเดียวกัน, หน้า 77.  
 78เรื่องเดียวกัน, หน้า 77. 
 79เรื่องเดียวกัน, หน้า 77.  
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   “มาตรฐานทางบัญชี” (Accounting Standards) ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ใหความหมายไววา หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือ 
มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น”80 ซึ่งมาตรฐานการบัญชี จะครอบคลุม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย81 สภาวิชาชีพบัญชีไดใหความหมายไววา “มาตรฐานการบัญชี 
หมายถึง แนวทางที่แนะน าใหนักบัญชีใชยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จ าแนก 
สรุปผลและรายงานเหตุการณเกี่ยวกับการเงิน”82 
   3.1.3.3 ส่วนประกอบของมาตรฐานบัญชี 
   มาตรฐานทางบัญชีถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางเพ่ือเป็นกรอบยึดถือร่วมกันในช่วงปี  
พ.ศ. 2522-2551 เมื่อสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (ส.บช.) ออก
มาตรฐานการบัญชีฉบับแรกของไทยเมื่อป  พ.ศ. 2522 โดยอางอิงมาจากมาตรฐานการบัญชีของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะเปนกฎเกณฑ (Rule-Based)83 ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่84 ค านิยาม 
(Definition) การรับรู้รายการ (Recognition) การเลิกรับรูรายการ (Derecognition) การวัดมูลค่า
รายการ (Measurement) และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล (Presentation and 
Disclosure) 
   ตอมา สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (ส.บช.) อางอิง
จากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนหลักการ (Principle-based) และสภา
วิชาชีพบัญชีก าลังพยายามยกเลิกมาตรฐานการบัญชีที่ไทยพัฒนาขึ้นเอง หรือที่มาจากมาตรฐานการ
บัญชีของสหรัฐอเมริกาใหหมดไปในที่สุด85 
   3.1.3.4 แมบทการบัญชี 
   ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยพัฒนามาตรฐานการบัญชีไทยโดยอางอิงจากมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International 
Accounting Standard Board: IASB) เปนหลักและเริ่มประกาศใชแมบทการบัญชีเปนครั้งแรก86 
   “แมบทการบัญชี” (Accounting Framework) เปนแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดท า
และน าเสนองบการเงินแกผูใชงบการเงินที่เปนบุคคลภายนอก ไดแก่ คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
การบัญชี ผูท าบัญชีหรือผูจัดท างบการเงิน ผู้ใชงบการเงิน87 อย่างไรก็ตาม แม่บทการบัญชีไม่ใช

                                                           

 80ลภินี โกศลบุญ และอรพิน อ่ิมจงใจรักษ์, “มาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ: มุมมองของผู้สอบบัญชี และผู้จัดท างบการเงินของบริษัทในกลุ่ม SET100,” 
วารสารวิชาชีพบัญชี 6, 15 (เมษายน 2553): 71. 
 81นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 77.  
 82ลภินี โกศลบุญ และอรพิน อ่ิมจงใจรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
 83นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 77. 
 

84
 เรื่องเดียวกัน, หน้า 77-78. 

 85เรื่องเดียวกัน, หน้า 77. 
 86เรื่องเดียวกัน, หน้า 78.  
 87เรื่องเดียวกัน, หน้า 78. 
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มาตรฐานการบัญชี แม่บทการบัญชีมิไดมีไวเพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดมูลคาหรือการเป
ดเผยขอมูลส าหรับการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นแมบทการบัญชีจึงไมสามารถใชหักลาง
มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศให้เป็นการเฉพาะเรื่องได้88 
   3.1.3.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-ปจจุบัน คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี (กมบ.) ได้
ออกการตีความทางการบัญชี ที่เรียกว่า “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” (Financial Reporting 
Standards: FRS) ประกอบดวย 4 สวน89 คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี จากความหมายของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีไวดวย 
 
 3.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
 “การตรวจสอบ” หมายถึง การวัดผลผลิตจากกระบวนการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราก าหนดไว้ 
ซึ่งค าตอบจะมีอยู่เพียง 2 ค าตอบเสมอ คือ ผ่านหรือไม่ผ่าน และการตรวจสอบนั้นส่งผลกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดี90  
   3.1.4.1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants: CPA) 
   “การตรวจสอบบัญชี” ก่อเกิดเป็นวิชาชีพสอบบัญชีรับอนุญาตขึ้นมา เพ่ือให้ผู้สอบ
บัญชีสามารถให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงินได้ ด้วยแนวคิดที่ว่าข้อมูลจากงบการเงินควรมี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ91 บุคคล
ทั่วไปอาจเรียกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยใช้ค าสั้นๆ ว่า ผู้สอบบัญชี (Auditor) เพราะเป็นนักบัญชีที่
ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชี เนื่องจากผลงานของผู้สอบ
บัญชีมีผลกระทบต่อสาธารณชน กฎหมาย (พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547) จึงต้องเข้ามา
ก ากับดูแล โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพ
บัญชีก่อนจึงจะปฏิบัติงานได้ จึงเรียกว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต92 
     1) ความหมายและความส าคัญของการสอบบัญชี 
     “การสอบบัญชี” (Auditing) ตามความหมายที่สมาคมการบัญชีอเมริกัน 
(The American Accounting Association: AAA) ได้ให้ค านิยามไว้ หมายถึง กระบวนการของการ

                                                           

 88เรื่องเดียวกัน, หน้า 78.    
 

89เรื่องเดียวกัน, หน้า 79. 
  90เดชา ศิริสุทธิเดชา, การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing), ค้นวันที่ 4 
มีนาคม 2559 จาก http://www.theiiat.or.th/km/newsdescp.php?n=90210151407 
  91อังคณา นิวาศะบุตร, วิชาชีพสอบบัญชี, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก http://.acc. 
pongsawadi.ac.th/files/2012/04/ang_psc.pptx 
  92เรื่องเดียวกัน. 
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รวบรวมและการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพ่ือระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความ
สอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และการสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจ93  
     2) กระบวนการที่ส าคัญในการสอบบัญชี ได้แก่94 การรวบรวมและการ
ประเมินหลักฐาน สารสนเทศและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
     3) องค์ประกอบของทฤษฎีการสอบบัญชี มีองค์ประกอบ 5 ประการ95 
ได้แก่ ประการแรก ความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น (Postulate) ประกอบด้วยความรับผิดชอบ ใน
การจัดท าข้อมูลทางการเงิน ซึ่งถือเป็นการตั้งสมมุติฐานในเรื่องการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่มี
ผลประโยชน์ในกิจการนั้นๆ ความเชื่อในเรื่องพ้ืนฐานอื่นๆ นั้นมีมาก เช่น การเน้นการตรวจสอบความ
ถูกต้องอันเป็นเรื่องส าคัญ การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การสอบบัญชี การพิสูจน์ว่างบการเงินถูกต้อง 
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพด้วย ประการที่สอง แนวความคิดทางด้านการตรวจสอบ 
(Auditing Concept) ถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการสะสมความรู้ด้านการตรวจสอบ ในเรื่องมรรยาทแห่ง
วิชาชีพ ความเป็นอิสระของ ผู้สอบบัญชี ความระมัดระวังของผู้ประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี 
หลักฐานในการตรวจสอบและความถูกต้องตามควร ประการที่สาม มาตรฐานการสอบบัญชี 
(Auditing Standard) ถือเป็นเกณฑ์หรือเป็นตัวก าหนดคุณภาพของงานสอบบัญชี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ประการที่สี่ วัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี (Auditing Objective) นับว่าเป็น
เป้าหมายหลักของการสอบบัญชีเ พ่ือให้สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ และประการสุดท้าย วิธีการตรวจสอบ (Auditing Procedures) ถือเป็นส่วน
หนึ่งของแผนการตรวจสอบเพ่ือให้การตรวจสอบมีคุณภาพ 
     4) กระบวนการของการสอบบัญชี 
     การสอบบัญชีเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานการ
สอบบัญชี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบและจัดท ารายงานและการสอบบัญชีได้ ซึ่ง
กระบวนการสอบบัญชีแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน96 ดังนี้ ขั้นตอนแรก การวางแผนงานตรวจสอบ 
(ได้แก่ การพิจารณารับงานสอบบัญชี การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบในเบื้องต้น การก าหนดระดับความมีสาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
ที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงสืบเนื่อง การท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน การพัฒนา
แผนการสอบบัญชีโดยรวม และการจัดท าแนวทางการสอบบัญชี ) ขั้นตอนที่สอง การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (ได้แก่ การทดสอบการควบคุม และการตรวจสอบเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้  วงจรรายได้ 
วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรการลงทุน วงจรการจัดการเงิน การตรวจสอบที่ส าคัญเพ่ิมเติม และ
ขั้นตอนสุดท้าย การเสร็จสิ้นการสอบบัญชี และการลอกรายงานการสอบ จะต้องประเมินจาก

                                                           

  93เรื่องเดียวกัน. 
  94เรื่องเดียวกัน. 
  95จินดา จอกแก้ว, “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร: กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร,” วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 26, 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2551): 
162-163. 
  96อังคณา นิวาศะบุตร, เรื่องเดิม. 
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หลักฐานการสอบบัญชี การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจัดประเภทบัญชี และการออกรายงาน
การสอบบัญชี  
 

 
 

ภาพที่ 3.1  กระบวนการตรวจสอบบัญชี 
 
     กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดให้อยู่ใน
การตรวจสอบประเภทการตรวจสอบงบการเงิน (Financial Statement Audit) อันเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลทางการบัญชี และรายงานทางการเงิน (เช่น งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) เพ่ือประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์เชื่อถือได้ และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนสาระส าคัญว่าเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการท ารายงานการเงิน
หรือไม ่
   3.1.4.2 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA) 
   “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร”97

 (Tax Auditor: TA) เป็นนักบัญชีที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้และได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลขนาดเล็ก (มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และ
รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท) การปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจัดเป็น
การตรวจสอบงบการเงินผสมกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังที่พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 
แห่งประมวลรัษฎากร98    
                                                           

  97เรื่องเดียวกัน. 
  98เรื่องเดียวกัน. 



38 
 

   ในปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดวิกฤตทางบัญชีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการ
ล้มละลายของธุรกิจ ซึ่งได้มีการลงความเห็นว่าสาเหตุของปัญหาการล้มละลาย สาเหตุหนึ่งเกิดจาก
การที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นเหตุให้สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทยในขณะนั้น (ต่อมาคือ สภาวิชาชีพบัญชี) ได้มีแนวคิดเพ่ือพัฒนาระบบบัญชี
ไทยให้สอดคล้องกับลักษณะการบันทึกบัญชีของระบบประเทศไทย จึงได้มีการทบทวนมาตรฐานการ
สอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี และร่างแม่บทเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ 
เพ่ือให้นักบัญชียึดถือปฏิบัติบันทึกบัญชีให้เป็นแนวเดียวกัน โดยมุ่งเน้นแนวทางตามสหพันธ์นักบัญชี
ระหว่างประเทศ (IFAC)99 
   ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 แทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ท าให้กิจการที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียนบางประเภทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์ รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทและมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท 
ไม่ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)100  
   ด้วยเหตุนี้ อธิบดีกรมสรรพากรจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บัญชี ซึ่งบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดท าและยื่นพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 69 ทีก่ าหนดให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่นรายการซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการ
ค านวณภาษีตาม 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 66 และมาตรา 67 ที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ก าไรสุทธิ 
และรายการอ่ืนๆ ต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด พร้อมด้วยบัญชีงบ
ดุล บัญชีท าการและบัญชีก าไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มี
บุคคลตามมาตรา 3 สัตต ตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้กระท าได้โดย บุคคลซึ่งเรียกว่า“ผู้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี” ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543101  
   “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” ที่กรมสรรพากรได้ก าหนดเพ่ิมขึ้นเพ่ือตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม
ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท เพ่ือให้ข้อมูลในงบการเงินผ่านกา ร
กลั่นกรองความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาล 
จึงก่อให้เกิด วิชาชีพใหม่แก่นักบัญชีเพ่ิมขึ้นอีกวิชาชีพหนึ่ง ปัจจุบันเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร”102 ซ่ึงเป็นวิชาชีพวิชาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญทางวิชาชีพ ความน่าเชื่อถือ 
ความเป็นอิสระจากห้างหุ้นส่วนที่ตนจะตรวจสอบและให้ความเห็น ดังนั้นการปฏิบัติงานสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงเป็นเรื่องหนึ่ง ส าหรับวิชาชีพบัญชีที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มาตรฐาน
การสอบบัญชีเป็นเพียงกรอบในการตรวจสอบงบการเงิน วิธีการตรวจสอบและผลประโยชน์อ่ืนที่ได้
จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร แต่ละคนอาจเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ

                                                           

  99จินดา จอกแก้ว, เรื่องเดิม, หน้า 154. 
  100เรื่องเดียวกัน, หน้า 155. 
  101เรื่องเดียวกัน, หน้า 155. 
  102เรื่องเดียวกัน, หน้า 155. 
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ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงดุลพินิจการตีความในมาตรฐานการบัญชีเพ่ือน าไปใช้ของแต่
ละคน เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์103 
   
  3.1.5  งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการบัญชี 
   3.1.5.1 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี 
     1) ภาพร เอกอรรถพร และศิลปพร ศรีจั่นเพชร กล่าวถึงมาตรฐานการ
บัญชีที่ดีจะต้องมีความเป็นกลางและเที่ยงตรง รวมถึงต้องไม่เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดประโยชน์
แก่กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม มาตรฐานการบัญชีจะดีได้ต้องมีองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทาง
การเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ104 
     2) อังครัตน เพรียบจริยวัฒน ไดชี้ใหเห็นถึงความส าคัญของมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศ (IAS) ว่าหากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศแลว จะไดรับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน และมีโอกาสระดมเงินทุนจากตลาดทุน
ทั่วโลกได105 ซึ่งเมื่อน ามาใชจริงก็ตองมาพิจารณาความพรอมของวิชาชีพบัญชีและองคกรก ากับดูแล
ด้วย ในการท าหนาที่ควบคุมดูแลวาผูปฏิบัตินั้นสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตองหรือไม เพราะใน
ปัจจุบันนี้แมจะใชมาตรฐานการบัญชีของไทยเอง แตยังคงมีปญหาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีอยู่106  
     3) ลภินี โกศลบุญ และอรพิน อิ่มจงใจรักษ์ ศึกษาเรื่องมาตรฐานการบัญชี 
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ: มุมมองของผู้สอบบัญชี และผู้จัดท างบการเงินของ
บริษัทในกลุ่ม SET100 พบว่า งบการเงินทีไ่ดจัดท าตามมาตรฐานการบัญชี ชวยเพ่ิมความเชื่อมั่นแกผู
ใชข้อมูลจากงบการเงินดังกลาวได ในแงของผูสอบบัญชีที่ท าหนาที่ตรวจสอบงบการเงิน ก็สามารถ
แสดงความเห็นได้ว่างบการเงินนั้นๆ ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชี
หรือไม107 

                                                           

  
103เรื่องเดียวกัน, หน้า 155. 

 104ภาพร เอกอรรถพร และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, “มาตรฐานบัญชีกับการพัฒนาประเทศ,” 
วารสารนักบัญชี 45, 1 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2541): 62-67 อ้างถึงใน ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ 
และนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, รายงานการวิจัย: มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ท าบัญชี 
ผู้สอบบัญชี และอาจารย์ผู้สอนวิชาการทางบัญชี (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554), หน้า 17. 
 105อังครัตน เพรียบจริยวัฒน์, “บริษัทมหาชนกับการใช้มาตรฐานการบัญชีสากล,” สรรพากร
สาส์น 49, 9 (กันยายน 2545): 35-39 อ้างถึงใน ลภินี โกศลบุญ และอรพิน อ่ิมจงใจรักษ์, เรื่องเดิม, 
หน้า 75. 
 106เรื่องเดียวกัน, หน้า 75. 
 

107เรื่องเดียวกัน, หน้า 71. 
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     นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชียังชวยใหการเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน
ในแตละกิจการสามารถท าไดงายขึ้น เพราะตางก็ปฏิบัติภายใตวิธีการบัญชีที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
รูปแบบหลักการและนโยบายก็ใชตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดไวอยางเหมาะสม108 
     4) ผลการวิจัยทางการบัญชีระหว่างประเทศได้กล่าวถึงข้อดีของการ
ก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศไว้ว่า การมีมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เป็น
ประโยชน์ดังนี้109 
      (1) ท าให้งบการเงินของแต่ละประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อหรือรวมกิจการระหว่างประเทศ หรือเมื่อมีการจัดหา
เงินทุนภายนอกประเทศ  
      (2) ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า มาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศช่วยให้การแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลกดีขึ้น การมีมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ดี 
จะน าไปสู่การเสนองบการเงินที่โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ  
      (3) การมีมาตรฐานการบัญชีที่เข้มงวด เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ตลาด
ทุนของประเทศมีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งระดมเงินทุนของธุรกิจทั่วโลก ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน
การบัญชีของสหรัฐอเมริกา (FAS) ที่มีอิทธิพลต่อมาตรฐานการบัญชีของหลายๆ ประเทศในขณะนี้ 
สหรัฐอเมริกามีมาตรฐานการบัญชีที่เข้มงวด จึงเป็นปัจจัยให้ตลาดทุนของอเมริกาเข้มแข็งมาก เพราะ
สามารถสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ลงทุน 
     อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยทางการบัญชีที่ได้โต้แย้งของการก าหนด
มาตรฐานการบัญชีไว้เช่นกัน ดังนี้ 
     5) สุรีย  วงศ วณิช และคณะ พบว่าปัญหาที่ เกิดจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีสวนใหญเกิดจากการตีความหมายของมาตรฐานการบัญชีแตกต่างกันไป ในองคกร
ที่ปฏิบัติขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐาน อีกทั้งวิธีการบัญชีใน
มาตรฐานยังมีความซับซอนยากแกความเขาใจ110 
     6) เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์ กล่าวว่า มาตรฐานการบัญชีไม่ใช่ตัววัดที่แน่นอน ที่
สามารถบอกได้ว่ากิจการเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ มาตรฐานการบัญชีมาจากแนวคิดที่เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติและสมมติฐานบางประการ ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนตายตัวเช่นมาตรวัดอ่ืนๆ เช่น ความกว้าง ความ
ยาว ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานจึงเป็นเพียงการระบุถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสะท้อนเหตุการณ์ส าคัญทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมและให้รายละเอียดแก่ผู้ใช้

                                                           

 108เรื่องเดียวกัน, หน้า 71.  
 109ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, รายงานการวิจัย: มาตรฐานการ
บัญชีไทยตามทัศนะของผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชี และอาจารย์ผู้สอนวิชาการทางบัญชี (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน้า 9. 
 110สุรีย วงศวณิช และคณะ, “ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีไทยในการน าไปปฏิบัติ,” 
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 26, 100 (เมษายน-มิถุนายน 2547): 1-13 อ้างถึงใน ลภินี โกศลบุญ และ
อรพิน อ่ิมจงใจรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
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งบการเงินในการตัดสินใจได้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมาตรฐานการบัญชีที่เข้มงวดเกินไป ไม่ได้
หมายความว่า เป็นมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงเสมอไป เพราะอาจไม่เหมาะสมกับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด นอกจากนี้ ยังกล่าวด้วยว่ามาตรฐานการบัญชีที่ดี คือมาตรฐานการบัญชีที่สามารถ
สะท้อนภาพของกิจการได้อย่างเหมาะสม การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอน่าจะเป็นทางออกของการ
ยอมรับให้มีมาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกันส าหรับแต่ละประเทศ111 
     7) จากงานวิจัยที่ออกมาในช่วงปี ค.ศ. 1993-1998 ที่ระบุว่ามาตรฐาน
การบัญชีของสหรัฐอเมริกา (FAS) อาจมีความครบถ้วนส าหรับระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัววัดที่ดีในการตัดสินความครบถ้วนของมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ( International Accounting Standards: IAS)  ซึ่ ง ใช้ ในประเทศอ่ืนๆ กล่าวคือ ใน
สหรัฐอเมริกาเอง มาตรฐานการบัญชีก็ยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์หรือรายการค้าที่ไม่ค่อยแพร่หลาย
มากนัก เช่น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในหลายๆประเทศนั้น รัฐวิสาหกิจยังมีรัฐบาลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และด าเนินการอยู่ รวมทั้งการบัญชีส าหรับการช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล112 
   3.1.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 
     1) กวี วงศ์พุฒ กล่าวว่าการบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความ 
สามารถ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าไปอย่างมาก การสอบบัญชีถือเป็นธุรกิจการให้บริการอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อย
เมื่อมีพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความคิดเห็นใน
การรับรองงบการเงิน หรือความคิดเห็นต่องบการเงินนั้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ113  
     2) จักรพงษ์ รัตนะ ได้ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ งาน
ของส านักงานสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบคุณภาพงานสอบบัญชี 
นั่นคือ ความรู้ความช านาญด้านการสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีแต่ละประเภท ซึ่งส านักงานสอบ
บัญชีขนาดเล็ก อาจไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนของมาตรฐานการสอบบัญชีเมื่อเทียบกับส านักงานสอบบัญชี
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่ต้องรักษามาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเพ่ือรักษาคุณภาพ114 

                                                           

 111เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์, “คุณภาพของมาตรฐานการบัญชี,” วารสารนักบัญชี 46, 3 
(เมษายน-กรกฎาคม 2543): 7-14 อ้างถึงใน ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 
เรื่องเดิม, หน้า 17. 
 

112เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
  113กวี วงศ์พุฒ, การสอบบัญช ีการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ (กรุงเทพฯ: บี.เค.
อินเตอร์ปรินท์, 2545), หน้า 41 อ้างถึงใน จินดา จอกแก้ว, เรื่องเดิม, หน้า 162. 
  114จักรพงษ์ รัตนะ, ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานสอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2547) อ้างถึงใน อัมรา เพียรบูชา, ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557), หน้า 5, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก http//www.spu.ac.th 
/account/files/2014/07/บทความอัมรา-แก้ไข1.pdf 
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     3) นลินรัตน์ เด่นดอนทราย ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่ท าให้คุณภาพงานสอบบัญชีลดลงในมุมมองของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและผู้จัดการงานสอบ
บัญชี พบว่าลักษณะของพฤติกรรมที่ท าให้คุณภาพงานสอบบัญชีลดลง ที่เกิดขึ้นมากที่สุด 3 ลักษณะ
แรก คือ การรายงานจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบบัญชีน้อยกว่าระยะเวลาที่ได้ใช้ไปจริง การเพ่ิม
ขนาดของระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้เพ่ือให้รายการนั้นผ่านตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ และการไม่
ศึกษาถึงการที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทางเทคนิคเพ่ิมเติม115 
     4) อัมรา เพียรบูชา ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี คือ การควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการ
สอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบบัญชี ส่วนประสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบัญชี จ านวน
บริษัทที่ตรวจสอบ และรูปแบบธุรกิจ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี116 
     5) วีรณา ติรณะประกิจ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ท าให้คุณภาพงานสอบบัญชีลดลง พบว่าลักษณะของพฤติกรรมของ
ผู้สอบบัญชีที่ท าให้คุณภาพงานสอบบัญชีลดลงมีหลายลักษณะ ได้แก่ การละเว้นการตรวจสอบตาม
แผนการสอบบัญชีรายการบางรายการ การตรวจสอบรายการไม่ครบตามตัวอย่างที่สุ่ม การสอบทาน
เอกสารของลูกค้าไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด การไม่ติดตามตรวจสอบรายการที่น่าสงสัย การไม่
ศึกษาถึงรายการที่เก่ียวข้องและข้อมูลทางเทคนิคเพ่ิมเติม การยอมรับค าตอบของลูกค้าที่มีเหตุผลที่ไม่
น่าเชื่อถือหรือไม่สมเหตุสมผลต่อค าถามผู้สอบบัญชี และการรายงานจ านวนชั่ว โมงที่ใช้ในการสอบ
บัญชีน้อยกว่าระยะเวลาที่ได้ใช้ไปจริง117 
     6) ณัฐพร สิลาโส ได้ศึกษามุมมองผู้สอบบัญชีต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 การแสดงความคิดเห็นและการรายงานต่องบการเงิน พบว่า
องค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดในมุมมองผู้สอบบัญชี คือ องค์ประกอบด้าน

                                                           

  115นลินรัตน์ เด่นดอนทราย, ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมท่ีท าให้คุณภาพงานสอบ
บัญชีลดลง: มุมมองของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและผู้จัดการงานสอบบัญชี (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547) อ้างถึงใน จินดา จอกแก้ว,      
เรื่องเดิม, หน้า 167. 
  116อัมรา เพียรบูชา, ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557), หน้า 5, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก http://www.spu.ac.th/ 
account/files/2014/07/บทความอัมรา-แก้ไข1.pdf 
  117วีรณา ติรณะประกิจ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ท า
ให้คุณภาพงานสอบบัญชีลดลง,” วารสารวิชาชีพบัญชี 5, 14 (ธันวาคม 2552): 70. 
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จรรยาบรรณของผู้ท าบัญชี องค์ประกอบด้านการก ากับดูแลที่ดีในองค์กร องค์ประกอบด้าน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน องค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี118 
     7) จินดา จอกแก้ว ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีภาษี
อากร: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ประสบการณ์การท างานด้านบัญชี ปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีต่อ 1 รอบระยะเวลาบัญชี 
ประสบการณ์การฝึกงานด้านการสอบบัญชี และ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีผลต่อคุณภาพงานของผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในระดับมาก ส่วนในมุมมองของผู้ใช้บริการมองว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีดังนี้  ได้แก่ ความรู้ความสามารถและความช านาญในวิชาชีพ ขั้นตอน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการตรวจสอบ119 
     8) สงกรานต์ ไกยวงษ์ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพ
ของนักวิชาชีพบัญชีไทยในบริบทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบภาษีอากร ผลจากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญใน 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยความรู้ด้านภาษีอากร ปัจจัยด้านความหลากหลายในธุรกิจที่มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ปัจจัยด้านความรู้จากการเข้าอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษี
อากรประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ทางด้านภาษีอากร ปัจจัยความรู้ด้านการ
ตรวจสอบ ปัจจัยความหลากหลายของธุรกิจที่ตรวจสอบ ปัจจัยจ านวนธุรกิจที่ท าการตรวจสอบ ปัจจัย
ระยะเวลาที่ท างานด้านตรวจสอบบัญชี ปัจจัยการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง และปัจจัย
การศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลวิจัย พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมี
ความต้องการที่จะให้มีการก าหนดประสบการณ์การท างานเป็นคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
และต้องการให้หน่วยงานก ากับดูแลก าหนดมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการพัฒนานัก
วิชาชีพให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ การ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพ่ิมหลักเกณฑ์ในการเข้า
รับรองเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร โดยเฉพาะประสบการณ์หรือระยะเวลาในการท างานในวิชาชีพเพ่ือ
เพ่ิมความเชื่อมั่นในงานให้ทัดเทียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสริมความรู้ทางด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้การปฏิบัติงานตรวจสอบ เน้นหลักสูตรการอบรมในรูปแบบของ Workshop การ
อบรมในรูปแบบของ E-learning มีการจัดตั้งมาตรฐานในการรับงานโดยเฉพาะในเรื่องของ

                                                           

  
118ณัฐพร สิลาโส, มุมมองผู้สอบบัญชีต่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการสอบ

บัญชี รหัส 700 การแสดงความคิดเห็นและการรายงานต่องบการเงิน (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555), หน้า ฆ. 
  119จินดา จอกแก้ว, เรื่องเดิม, หน้า 162. 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภาษีอากร และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า120 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอบบัญชีข้างต้น พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชี แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านจรรยาบรรณของ
ผู้ท าบัญชี (เช่น พฤติกรรมของผู้สอบบัญชี ข้อจ ากัดด้านเวลาในการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเพ่ือยกระดับคุณค่าทางจริยธรรม) องค์ประกอบด้านการก ากับดูแลที่ดีในองค์กร (เช่น การ
กระตุ้นเสริมแรงจากองค์กรภายนอก) องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
(เช่น ความโปร่งใสของผู้บริหาร ความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อบุคคลภายนอก ความเสี่ยงจากการ
ทุจริตและข้อผิดพลาด) และองค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถของผู้ท าบัญชี (เช่น การวิเคราะห์
หลักฐานการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การวางแผนตรวจสอบบัญชี  
 
3.2  แนวคิดในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี 
  
 ในหัวข้อนี้จะมุ่งศึกษาแนวคิดที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพนักบัญชี เพ่ือยกระดับ
คุณภาพบุคลากรให้มีศักยภาพสูงที่จะสามารถแข่งขันได้กับนักบัญชีของประเทศในกลุ่มได ้ดังนี้   
 สุวรรณ หวังเจริญเดช ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อ
คุณลักษณะบรรษัทภิบาลของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต้ โดยผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพที่ส าคัญของ
นักบัญชีมืออาชีพตามทัศนะของผู้ประกอบการรวมถึงจากการติดตามและประเมินศักยภาพตนเอง
ของบัญชีบัณฑิต คุณสมบัติที่มีอันดับสูงสุด คือ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรม และ มีทัศนคติทาง
วิชาชีพ121 
 ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ กล่าวถึงศักยภาพของนักบัญชีต้องประกอบด้วย คุณลักษณะ 
ได้แก่ ความรอบรู้ในวิชาชีพ (Knowledge) ทักษะทางวิชาชีพ (Skills) การเห็นคุณค่าแห่งวิชาชีพ มี
ทัศนคติ (Attitudes) ที่จะน าพาให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุจริตและเหมาะสม และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ (Ethics) ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 46 และ มาตรา 47 
ก าหนดไว้122 

                                                           

  120สงกรานต์ ไกยวงษ์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทยใน
บริบทของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต,” วารสารสุทธิปริทัศน์ 24, 72 
(มกราคม-เมษายน 2553): 34-35.  
  121สุวรรณ หวังเจริญเดช, ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อ
คุณลักษณะบรรษัทภิบาลของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต ้(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548).  
 122ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์, “International Education Standards (IES),” สมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 1, 4 (มกราคม 2548): 1 อ้างถึงใน ณัฐชา 
วัฒนวิไล และจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, “การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจ,” วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 32, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2555): 21-22.  
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 ไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์ ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท าบัญชีที่พึงประสงค์
ของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจในเขต กรุงเทพมหานคร 
มีความต้องการผู้ท าบัญชี ด้านความสามารถของผู้ท าบัญชี ในระดับมากที่สุด ด้านคุณค่าทางวิชาชีพ 
ด้านความรู้ของผู้ท าบัญชี อยู่ในระดับมาก ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มีลักษณะทั่วไปของธุรกิจ และการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีแตกต่างกัน ล้วนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ไม่แตกต่าง
กัน123 
 สมบูรณ์ กุมาร และฐิตินันท์ กุมาร ศึกษาถึงคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการในจังหวัดน่าน พบว่าสถานประกอบการมีความเห็นในระดับพอใจต่อนักบัญชีในปัจจุบัน
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ส่วนคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์ในระดับมาก คือ การสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการใช้ภาษาอังกฤษ ในทักษะพูดมากที่สุด124 
 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า ศักยภาพอันพึงประสงค์หรือศักยภาพส าคัญของ
นักวิชาชีพบัญชีที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
 1. ศักยภาพภายนอก หมายถึง ศักยภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นจากภายนอก ได้แก่ ทักษะความรู้
ความสามารถทางการบัญชี ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นนักบัญชี การศึกษาทางการบัญชีในระดับ
ปริญญาตรี ความรู้ความสามารถด้านเทคนิค ด้านภาษีอากร ด้านการตรวจสอบ ด้านระบบบัญชี ด้าน
บัญชีบริหาร ด้านมาตรฐานบัญชี ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี ซึ่งศักยภาพเหล่านี้ล้วนถูกพัฒนามาจาก
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางด้านการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
ทั้งสิ้น ฉะนั้น จึงถือว่าแนวทางด้านการศึกษาทางบัญชี เป็นแนวทางส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพภายนอก อันพึงประสงค์ดังกล่าว 
 2. ศักยภาพภายใน หมายถึง ศักยภาพที่ถูกพัฒนาจากภายในแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยให้ช่วยให้
การขับเคลื่อนการประกอบวิชาชีพบัญชีด าเนินไปอย่างราบรื่น ประกอบด้วยด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านทัศนคติ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามัคคีและท างานกันเป็นทีม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ศักยภาพภายในเกิดข้ึนมาจากการปลูกฝังของระบบหรือสถาบัน 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ยังต้องพิจารณาถึงกฎหมาย และ
กฎระเบียบข้อก าหนดที่วางเอาไว้ว่าเอ้ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพมากน้อยเพียงใดอีกด้วย ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีแรงงาน
วิชาชีพบัญชีที่มีประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สืบไป 
 

                                                           

  
123ไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์, ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท าบัญชีที่พึงประสงค์ของ

ผู้ประกอบการธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบัญชี 
วิทยาลัยราชพฤกษ์, 2555). 
  

124สมบูรณ์ กุมาร และฐิตินันท์ กุมาร, “คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการในจังหวัดน่าน,” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 6, 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2557): 134. 
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3.3  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชี 
 
 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกรอบของ AEC มี 2 ประเภท ได้แก่ การค้าบริการ (กรอบ
ความตกลงการค้าบริการอาเซียน ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) รวมทั้ง
การเคลื่อนย้ายตามธรรมชาติของการค้า/การลงทุน และ การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 
 
 3.3.1 การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขา  
   วิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 
 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตเป็นไปอย่าง
สะดวกและเสรีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีด้านแรงงานวิชาชีพทั้ง 7 วิชาชีพ 1 บริการ ได้แก่ 
วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ บัญชี  และอาชีพการบริการ/การ
ท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการค้าบริการของอาเซียน (AFAS)  
 ปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามในกรอบข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ในวิชาชีพแต่ละ
สาขาแล้ว ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเสรีนั้น 
ให้เป็นไปโดยเสรีและสะดวกมากขึ้น อันหมายถึง นักวิชาชีพในประเทศอาเซียนสามารถเดินทางไป
ประกอบอาชีพในประเทศอ่ืนๆได้125 MRAs ไม่ได้เป็นการเปิดตลาด แต่เป็นเพียงการอ านวยความ
สะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต โดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้
ทางวิชาชีพ 
   3.3.1.1 คุณสมบัติ/เงื่อนไขส าหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรวิชาชีพอาเซียนตาม  
     MRAs  
 
ตารางท่ี 3.1 คุณสมบัติ/เงื่อนไขส าหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรวิชาชีพอาเซียนตาม MRAs126 
 

วิชาชีพ คุณสมบัติ/เงื่อนไขขึ้นทะเบียนตาม MRAs 

สถาปนิก จบป.ตรี หลักสูตร 5 ปี มีประสบการณ์ 10 ปี ท างานต่อเนื่อง 5 ปี 
มีผลงานชัดเจน 2 ปี ท างานอิสระ/ร่วมกับสถาปนิกในประเทศ
ปลายทาง 

นักส ารวจ มีประสบการณ์ 2 ป ี
แพทย์ มีประสบการณ์ 5 ป ี

 
                                                           

 125บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, ความคืบหน้าของ AEC  ด้านการบริการสาขาบริการวิชาชีพ
บัญชี, ค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 จาก http://acc.rc.ac.th/uploads/userfiles/ 
  126ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, หน้า ญ.  
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 

 
    แม้ MRAs จะเป็นเครื่องมือหลักในการอ านวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานในอาเซียน แต่จากรายละเอียดใน MRAs แต่ละวิชาชีพ จะพบว่า การที่บุคลากรวิชาชีพจาก
ประเทศหนึ่งจะไปท างานในอีกประเทศหนึ่งได้นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดคุณสมบัติที่ประเทศ
สมาชิกก าหนดขึ้น127   
    3.3.1.2 การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตาม MRAs มีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ128 
     1) ต้องขึ้นทะเบียนวิชาชีพ (รับรองคุณสมบัติวิชาชีพ อาจต้องมีการ
ทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนด) ในประเทศปลายทาง  
     2) ต้องได้รับใบอนุญาตท างานจากประเทศท่ีเข้าไปท างาน 
     3) ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของประเทศที่เข้าไปท างาน ซึ่งในกรณีของ
ไทยเราระบุว่าต้องมีประสบการณ์ กล่าวคือ ไม่ใช่ผู้จบการศึกษาใหม่  
 
 3.3.2 กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชี  
 การจัดท ากรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน โดยจัดท ากรอบข้อตกลง ณ 
ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2551 และ ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นข้อตกลงยอมรับ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะให้บริการด้านบัญชีของอาเซียนร่วมกัน 10 ประเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในประเทศอาเซียนอ่ืน กรอบข้อตกลง MRA นั้นได้มีการระบุ
ถึงคุณสมบัติที่มีการเจรจาเพื่อยอมรับร่วมกัน เช่น ด้านการศึกษา ประกอบการณ์ท างาน ฯลฯ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในประเทศหนึ่งๆ ทั้งนี้ กรอบข้อตกลง MRA ไม่ได้เป็น

                                                           

 
127สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาไทย (TDRI), รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาความ

พร้อมของก าลังคนรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 9 สาขา ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (รายงานการวิจัย เสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2554). 
 128สุชยา พฤกษ์บ ารุง, อาเซียน 2025: โอกาสและความท้าทายด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพของไทย, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก http://www.itd.or.th/wp-content/ 
uploads/2015/12/AEC-2025.pdf 

วิชาชีพ คุณสมบัติ/เงื่อนไขขึ้นทะเบียนตาม MRAs 
ทันตแพทย ์ มีประสบการณ์ 5 ปี 

วิศวกร มีประสบการณ์ 7 ปี มีผลงานชัดเจน 2 ปี ต้องท างานร่วมกับ
วิศวกรในประเทศปลายทาง 

พยาบาล มีประสบการณ์ 3 ปี 
นักบัญช ี ประสบการณ์ตามประเทศผู้รับก าหนด 
ท่องเที่ยว ได้มาตรฐานที่อาเซียนก าหนด 
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การเปิดตลาด แต่เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต โดยลดขั้นตอนการ
ตรวจสอบรับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้ทางวิชาชีพเท่านั้น129  
 อย่างไรก็ตาม MRA ครอบคลุมสาขาบัญชี ยกเว้น การลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี และการ
บริการอ่ืนที่ต้องมีใบอนุญาตของประเทศท้องถิ่น130  
   3.3.2.1 สาระส าคัญของกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชี (MRA) มีดังนี ้
     1) บุคคลที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพบัญชีตามข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขา
บัญชี131 
      (1) นักบัญชีอาเซียน (ACPA) หมายถึง นักบัญชีท้องถิ่น (ไทย) ที่
ต้องการไปท างานในประเทศอาเซียนอื่น 
      (2) นักบัญชีต่างด้าวขึ้นทะเบียน (RFPA) หมายถึง นักบัญชีของ
ประเทศอาเซียนอื่นที่ต้องการท างานในประเทศท้องถิ่น (ไทย) 
     2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพบัญชีข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชี  
      (1) คณะกรรมการก ากับดูแล (Monitoring Committee: MC) เป็น
คณะกรรมการของแต่ละประเทศซึ่งแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน 
(ACPA) 
      (2) คณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN 
Chartered Professional Accountant Coordinating Committee: ACPACC) เป็นตัวแทนจาก 
10 ประเทศในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน (ACPA) 
      (3) หน่วยงานภาครัฐบาลท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (Professional Regulatory Authority: PRA) หรือ หน่วยงานด้านบัญชีแห่งชาติ (National 
Accountant Body: NAB) เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีเทียบเคียงได้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะร่วมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีต่างด้าวขึ้นทะเบียน (RFPA) 
     3) ก าหนดคุณสมบัติของนักบัญชีอาเซียน (ACPA) ไว้ 5 ประการ132 
ประการแรก ส าเร็จวุฒิการศึกษาด้านบัญชี หรือหลักสูตรการทดสอบความรู้ด้านบัญชี ที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานด้านบัญชีแห่งชาติ (NAB) และ/หรือ หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพ (PRA) ของ
ประเทศต้นทาง หรือประเทศปลายทาง (เทียบเคียงหน่วยงานก ากับดูแลในไทย คือ สภาวิชาชีพบัญชี) 

                                                           

  129บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด, ทิศทางนักบัญชีไทยในยุค AEC: โค้งสุดท้าย
ก่อนเปิดการค้าเสรีอาเซียน...ประเด็นที่นักบัญชีไทยไม่ควรพลาด, ค้นวันที่ 8 มีนาคม 2559 จาก 
http://www.dst.co.th 
  130สภาวิชาชีพบัญชี, “การเคลื่อนย้ายนักบัญชีอาเซียน: ASEAN MRA Accounting Service 
เส้นทางอาชีพบัญชีใน AEC,” ใน เอกสารการประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย, ค้นวันที่ 8 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th/images/column_ 141299 
11349/AEC_03.pdf 
  131เรื่องเดียวกัน.  
  132บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด, เรื่องเดิม.  
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ประการที่สอง ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ ที่ออกโดย NAB และ/หรือ PRA ของประเทศต้นทาง 
ประการที่สาม มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี และต้องสะสมอยู่ภายใน 5 ปี หลังจากได้วุฒิ
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น ประการที่สี่ ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพใน
ประเทศต้นทาง และประการสุดท้าย ได้รับการรับรองจาก NAB และ/หรือ PRA ของประเทศต้นทาง 
ว่าไม่เคยฝ่าฝืนด้านจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ  
   3.3.2.2 กระบวนการเข้าไปให้บริการวิชาชีพ ณ ประเทศปลายทางของนักบัญชี 
     อาเซียน (ACPA) ม ี5 ขั้นตอนดังนี้133  
     1)  นักบัญชีจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะไปให้บริการวิชาชีพบัญชี
นอกประเทศ แล้วต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPA) เสียก่อน โดยต้องผ่านการคัด
กรองคุณสมบัติทั้ง 5 ประการ จากสภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในประเทศ  
     2) หากต่างชาติต้องการ ก็จะมาเลือกเฟ้นรายชื่อจากผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนัก
บัญชีวิชาชีพอาเซียน (ACPA)  
     3) นัดติดต่อสัมภาษณ์ คุยรายละเอียดของงาน  
     4) หากตกลงใจที่จะจ้าง บริษัทต่างชาติจะส่ง Invitation ว่าจะรับเข้า
ท างาน เช่น สิงคโปร์ ถือว่าเป็น Host Country จะรับนักบัญชีไทยเข้าท างาน การมี Invitation จาก
บริษัทในสิงคโปร์ ท าให้นักบัญชีสามารถน าไปยื่นเพ่ือขึ้นทะเบียนวิชาชีพเป็นนักบัญชีต่างด้าว (RFPA) 
ที่สิงคโปร์ได้ง่าย  
     5) หากสภาวิชาชีพของสิงคโปร์อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนวิชาชีพเป็นนักบัญชี
ต่างด้าว (RFPA) ก็ด าเนินการขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ต่อไป  
  
 3.3.3  ข้อผูกพันสาขาบัญชี 
 วิชาชีพบัญชี ได้จัดอยู่ในสาขาบริการธุรกิจ ที่เปิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีการจัดท าข้อ
ผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ (Package) สาขาวิชาชีพบัญชี ภายใต้กรอบ AFAS เพ่ือให้สมาชิก
อาเซียนสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสาขาบริการวิชาชีพบัญชี ในการลดข้อจ ากัดด้านการเปิดตลาด 
(Market Access) และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ โดยในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกได้จัดท าข้อผูกพันเปิด
ตลาดการค้าบริการ ชุดที่ 9 (9th Package) ครอบคลุมกิจกรรมทางบัญชี ดังนี้  
 
  

                                                           

  133จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา, เลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC สภา
วิชาชีพบัญชี, 15 กันยายน 2558, สัมภาษณ์.  
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ตารางท่ี 3.2  ข้อผูกพันสาขาบัญชี ชุดที่ 9134 
 

ส าหรับข้อผูกพัน ชุดที ่9 ภายใต้กรอบความตกลงวา่ด้วยบริการอาเซียน 
วิธีค้าบริการ: 1)  การให้บริการแบบข้ามพรมแดน 2)  การเดินทางไปใช้บริการในต่างประเทศ 3)  การจัดตั้งธุรกิจ 
สาขาหรือสาขาย่อย ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด ข้อจ ากัดด้านการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 

บริการด้านธุรกิจ   

(เอ) บริการด้านวิชาชีพ   

(บี)  บริการด้านบัญชี การตรวจสอบ
บัญชีและการจัดท าบัญชี (CPC 862) 

1) ไม่มีข้อจ ากัด 
2) ไม่มีข้อจ ากัด 
3) สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้อง

ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน และจ านวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดังกล่าว 

1) การตรวจสอบบัญชีจะต้อง
รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
ที่ได้รับอนุญาตในไทย 

2) ไม่มีข้อจ ากัด 
3) ไม่มีข้อจ ากัด 

 

บริการจัดท าบัญชีส าหรับยื่นแบบภาษี
ให้กับบริษัทในเครือ 

1) ไม่มีข้อจ ากัด 
2) ไม่มีข้อจ ากัด 
3) สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้อง

ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียน และจะสามารถ
ด า เนิ นธุ รกิ จ ได้ เฉพาะ ใน
ลักษณะร่วมทุนกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 

1) ไม่มีข้อจ ากัด 
2) ไม่มีข้อจ ากัด 
3) ไม่มีข้อจ ากัด 

 
 

ซี) บริการด้านภาษีอากร (CPC 863) 1) ไม่มีข้อจ ากัด 
2) ไม่มีข้อจ ากัด 
3) สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้อง

ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน และจ านวนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ดังกล่าว 

1) การยื่นแบบภาษีจะต้องได้รับ
การรับรองโดยผู้สอบภาษี
และ/หรือผู้ตรวจสอบภาษีที่
ได้รับอนุญาตในไทย 

2) ไม่มีข้อจ ากัด 
3) ไม่มีข้อจ ากัด 

การบริการจัดเตรียมและวางแผนภาษี
บุคคลให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทใน
เครือ 

1) ไม่มีข้อจ ากัด 
2) ไม่มีข้อจ ากัด 
3) สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้อง

ไม่เกินร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียน และจะสามารถ
ด า เนิ นธุ รกิ จ ได้ เฉพาะ ใน
ลักษณะร่วมทุนกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น 

1) ไม่มีข้อจ ากัด 
2) ไม่มีข้อจ ากัด 
3) ไม่มีข้อจ ากัด 

 

  

                                                           

  134สภาวิชาชีพบัญชี, การมีผลใชบ้ังคับของพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ 
ชุดที่ 9 และตารางข้อผูกพันแนบท้ายพิธีสารฯ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน, ค้น
วันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id= 
539846806&Ntype=30 
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  3.3.4  พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 ในประเทศไทย วิชาชีพบัญชีจัดเป็นวิชาชีพสงวนที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพ โดย
ผลพวงมาจากพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งห้ามคนต่างด้าวเข้ามา
ประกอบอาชีพ ท าให้วิชาชีพบัญชีกลายเป็นวิชาชีพสงวนจากทั้งหมด 39 รายการ  
 วิชาชีพสงวนจากทั้งหมด 39 รายการ ที่ยังคงอ้างอิงมาจาก พระราชบัญญัติการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เนื่องจากบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2551 มาตรา 60 ระบุให้ระเบียบ ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ให้ใช้บังคับต่อไป 
 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 มาตรา 6 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ
มาตรา 12 งานใดที่ห้ามคนต่างด้าวท าในท้องที่ใด เมื่อใด โดยห้ามเด็ดขาด หรือห้ามโดยมีเงื่อนไข
อย่างใดเพียงใดให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา”  
 ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จะก าหนดโทษทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นต่างด้าว 
 มาตรา 27, 48 ก าหนดลักษณะการกระท าผิดของนายจ้าง ได้แก่ รับคนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตท างานเข้าท างาน รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานกับตน 
หรือให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานกับตนท างานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 27) ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถาม
หรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา 48) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 
บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน (มาตรา 54) หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 55)  
 มาตรา 24, 26, 51 ก าหนดลักษณะการกระท าผิดของคนต่างด้าว ได้แก่ ไม่มีใบอนุญาต
ท างานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ สถานที่ในระหว่างเวลาท างาน เพ่ือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนาย
ทะเบียน (มาตรา 24) ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 มาตรา 13 และมาตรา 14 ไม่ท างานตาม
ประเภท หรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่ และตามที่ได้รับอนุญาต (มาตรา 26 วรรคแรก) 
ท างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 51) ต้องระวางโทษทั้งจ าทั้งปรับ โดยจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาท ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดยินยอม
เดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่ช้ากว่า 30 วัน) พนักงานสอบสวน
จะเปรียบเทียบปรับและด าเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ 
(มาตรา 51) แต่ปรับไม่เกิน 10,000 ถึง 20,000 บาท (มาตรา 52, 53) อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ยังเปิดข้อกฎหมายให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพต้องห้าม
ได้ โดยในมาตรา 12 บัญญัติว่า “คนต่างด้าวดังกล่าวจะท างานใดได้เฉพาะที่รัฐมนตรีก าหนด โดย
ประกาศดังกล่าวรัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร” นั่นความหมายว่า 
กฎหมายก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพเหล่านี้ไว้ส าหรับคนไทย 39 รายการ ที่ห้ามคนต่างด้าวท า
เพ่ือการค้าหรือหารายได้โดยเด็ดขาด ในทุกท้องที่ในราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้มี
อ านาจตั้งแต่ระดับอธิบดีไปจนถึงรัฐมนตรี เมื่อมีการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพบัญชี หากต่างด้าวเข้ามา
โดยถูกต้องตามกระบวนการในข้อตกลงยอมรับร่วม กฎระเบียบที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบ
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อาชีพพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้น คนต่างด้าวจะเข้า
มาท างานได้โดยการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปนั่นเอง 
 
3.4  แนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชขีองไทยเพื่อเข้าสู่
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 การพัฒนานักวิชาชีพบัญชีไทยให้มีศักยภาพอันพึงประสงค์นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ด้าน 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านองค์กรทางวิชาชีพ และ ปัจจัยด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่
ก าหนดซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพ 
 
 3.4.1  ปัจจัยด้านการศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ยึดหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนา
วิชาชีพบัญชี ที่เรียกว่า “มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ” 
( International Education Standard for Professional Accountants: IES)” ซึ่ งก าหนดโดย
สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาได้มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปฏิบัติที่เหมาะสม IES มีจ านวน 8 ฉบับ135กล่าวถึงหลักเกณฑ์ให้การจัดการเรียนการสอนที่จะท า
ให้นักบัญชีสามารถเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีมืออาชีพ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เข้า
ศึกษาวิชาการบัญชี ก าหนดหลักสูตรของการศึกษาวิชาการบัญชีความรู้ทางวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้  
ก าหนดทักษะทางวิชาชีพที่ต้องฝึกฝน ก าหนดเกณฑ์ทางจรรยาบรรณ การเสริมสร้างประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติ และก าหนดเงื่อนไขการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักบัญชีอย่างต่อเนื่อง136 
 
ตารางท่ี 3.3  มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) 
 

ฉบับท่ี สาระส าคัญ 
IES 1: Entry Requirements 
to a Program of 
Professional Accounting 
Education 
 

นักบัญชีมืออาชีพจะต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าทางด้านการบัญชีในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และสถาบันการศึกษาต้องจัดเน้ือหาหลักสูตร (Content of 
Professional Accounting Education Programs) ตามท่ีก าหนดไว้ใน IES 2 

IES 2: Content of 
Professional Accounting 
Education Programs 
 

หัวข้อเกี่ยวกับการบัญชี หัวข้อเกี่ยวกับองค์กร และธุรกิจ หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                                                           

 135ณัฐชา วัฒนวิไล และจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, “การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ,” วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 32, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 
2555): 20-21.  
  136เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
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ตารางท่ี 3.3  (ต่อ) 
 

ฉบับท่ี สาระส าคัญ 
IES 3: Professional Skills ทักษะด้านสติปัญญา หรือการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติ

หน้าท่ี ทักษะด้านบุคคล ทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร  
 

IES 4: Professional Values, 
Ethics and Attitudes 

นักวิชาชีพบัญชีต้องมีจรรยาบรรณในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ ความเป็นกลาง 
ความสามารถและความระมัดระวังทางวิชาชีพ การรักษาความลับ และการปฏิบัติตาม
ระเบียบทางวิชาชีพตาม Codeof Ethics for Professional Accountant 
 

IES 5: Practical Experience 
Requirements                                           

คุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกหัดงาน โดยนักวิชาชีพบัญชีต้องผ่านการฝึกหัด
งานทางวิชาชีพเป็นระยะเวลานานพอท่ีผู้ขึ้นทะเบียนจะมีความรู้ทางวิชาชีพทักษะทาง
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี และ
พร้อมส าหรับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพต่อไปในอนาคต และ IFAC ได้
ก าหนดให้ผู้ท่ีสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักวิชาชีพบัญชีได้ต้องผ่านการฝึกหัดงานทาง
วิชาชีพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 
 

IES 6: Assessment of 
Professional Capabilities 
and Competence 

ก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพจะต้องผ่านการประเมินศักยภาพและความสามารถทาง
วิชาชีพ ซ่ึงจะเป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนคุณค่า 
ทัศนคติทางวิชาชีพและจริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะประกอบ
วิชาชีพบัญชีได้อย่างเต็มความสามารถ 
 

IES 7: Continuing 
Professional 
Development 

นักวิชาชีพบัญชีต้องผ่านการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพอย่างน้อย 120 ชั่วโมง
ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยต้องเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพท่ีได้รับการ
รับรองทางวิชาชีพอย่างน้อย 60 ชั่วโมง และในแต่ละปีต้องผ่านการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
 

IES 8: Competence 
Requirements for Audit 
Professionals 

สามารถตรวจสอบบัญชีข้อมูลทางการเงิน และการรายงานทางการเงินระดับสูง 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อทักษะการสอบบัญชี อีกท้ังต้องมี
ประสบการณ์การฝึกหัดงานสอบบัญชีอย่างน้อย 3 ปี และต้องเป็นประสบการณ์การ
ฝึกหัดงานตรวจสอบข้อมูลทางการเงินอย่างน้อย 2 ปี และต้องมีการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพ เป็นเช่นเดียวกับนักวิชาชีพบัญชีตาม IES 7 

     
   3.4.1.1 หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาบัญชีระหว่าง    
     ประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 2 (IES 2) 
   ทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจะออกหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชี
ได้ต้องได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพ ซึ่งมี
หน้าที่ตรวจสอบว่าหลักสูตรตรงตาม IES 2 หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพ
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บัญชีของไทยมีมาตรฐานความทัดเทียมกับนานาชาติ137 โดยจากเดิมนั้น การก าหนดหัวข้อในหลักสูตร 
จะเน้นการบรรจุเนื้อหาให้ผู้เรียนครบถ้วนตรงตามหลักสูตร (Content Base) แต่หลักสูตรใหม่นั้น 
องค์กรวิชาชีพบัญชีในอาเซียนได้มีการหารือร่วมกันว่าควรจะก าหนดหัวข้อในแต่ละเรื่องอย่างไร 
เพ่ือทีจ่ะให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สัมฤทธิ์ผล (Learning Outcome) เน้นผลที่ผู้เรียนน าไปใช้งานได้
จริง เมื่อเรียนในแต่ละกลุ่มวิชาจบแล้ว ผู้เรียนจะต้องสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติการทางบัญชีได้138 
   3.4.1.2 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีในระดับปริญญาตรีของ  
              ประเทศไทยถูกวางกรอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังนี้ 
     1) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี พ.ศ. 2553 หรือ (มคอ.1) 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มีเงื่อนไขข้อก าหนดให้มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดขอบเขตองค์
ความรู้ คุณลักษณะของของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรทาง
บัญชี ตามฟอร์ม มคอ.1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      (1) โครงสร้างหลักสูตร รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      (2)  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ก าหนดให้สถาบันการศึกษา
สามารถปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในแต่ละหมวดวิชาชีพได้ตามปรัชญา และวัตถุประสงค์
หลักสูตร รวมทั้งการก าหนดให้กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกหรือวิชาชีพเลือก รายวิชาประสบการณ์
ภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นการฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสถาบัน ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ139 
      (3)  การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ จัดเป็นกลุ่มวิชาแกนและ
วิชาเฉพาะด้าน หรือกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพก็ได้ ซึ่งกลุ่มวิชาแกนหรือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
หมายถึง วิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนความรู้ส าหรับการเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่ม
วิชาชีพ และกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมองค์ความรู้ขั้นต่ า
ของสาขาวิชาการบัญชี และต้องมีจ านวน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      (4) รายวิชาที่ก าหนดในแต่ละกลุ่มมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านการบัญชีการเงินและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้ความสามารถในประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพบัญชี 

                                                           

  137วิรัช อภิเมธีธ ารง, อุปนายก และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี, 28 กรกฎาคม 2558, สัมภาษณ์. 
  138สมใจ จันทร์เต็ม, คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภา
วิชาชีพบัญชี, 25 กรกฎาคม 2558, สัมภาษณ์. 
  

139ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี, สรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพื่อน าเสนอต่อสภา
วิชาชีพ, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก http://ms.psru.ac.th/share_knowledge/KM% 20ACC 
%2055.pdf 
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      (5) การจัดท าหลักสูตร จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน 
ซึ่งสามารถจัดเพ่ือให้ปริญญาใน 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรที่ให้ปริญญาบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรที่ให้
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   
       (5.1) หลักสูตรที่ให้ปริญญาบัญชีบัณฑิต จะต้องจัดโครงสร้าง
หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
การบัญชีและมีรายละเอียดเนื้อหา รายวิชาเป็นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือการรับรอง
หลักสูตรเป็นปริญญาตรีทางการบัญชี  
       (5.2) หลักสูตรที่ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
จะต้องจัดโครงสร้างหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระด้านความรู้องคก์รและธุรกิจในกลุ่มวิชาแกนหรือกลุ่ม
พ้ืนฐานวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ 
และเนื้อหาสาระวิชากลุ่มเฉพาะด้านหรือวิชาชีพต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียดเนื้อหา รายวิชาเป็นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือ
การรับรองหลักสูตรเป็นปริญญาตรีทางการบัญชี 
       (5.3) หากสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรที่เปิดวิชาโททางการบัญชี 
รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรต้องมีเนื้อหาสาระดังนี้ การบัญชีการเงิน และรายงานทางการเงิน การ
บัญชีเพ่ือการจัดการและการควบคุม การภาษีอากร กฎหมายธุรกิจกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การ
ตรวจสอบและบริการให้ความเชื่อมั่น การเงินและการจัดการทางการเงิน คุณค่าแห่งวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
      (6) มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกในการทวนสอบ 
เพ่ือยืนยันว่าผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตาม มคอ.1 และจัดท ารายงานผลการ
ทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
     การออกหลักสูตรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หรือ (มคอ.2) ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกประกาศเป็นเกณฑ์ส าหรับการออกหลักสูตร
ทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องเป็นไปตามโครงสร้างที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ 
      (1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้
วางการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรประกอบด้วย 8 หมวดย่อย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์  การประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร       
      (2) มคอ.2 หมวดที่ 1 ข้อ 9 ก าหนดว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมายถึงอาจารย์ ประจ าหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
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อย่างน้อย 2 คน โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่ส าเร็จ พร้อมเลขบัตรประชาชน ถ้าจัด
การศึกษามากกว่า 1 แห่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นคนละชุดกัน140 
      (3) แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา เพ่ือน าเสนอหลักสูตรบัญชีระดับอุดมศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้นจะ
แบ่งการน าเสนอหลักสูตรมี 2 ประเภท คือ หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนมาก่อน) และ
หลักสูตรปรับปรุง (เป็นการปรับปรงในสาระส าคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตรชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะในและระบบ
การศึกษา) 
       (3.1) หลักสูตรใหม่ ที่จะเปิดสอนควรสอดคล้องนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม โดยหลักสูตร
จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและ
ความพร้อมในการเปิดด าเนินการหลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
และปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ จากนั้นจึงน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรอการอนุมัติก่อนเปิด
สอน หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้ง สกอ.รับทราบภายใน 30 วันนับแต่วัน
อนุมัติ หากไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร 
       (3.2) หลักสูตรปรับปรุง มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการออก
หลักสูตรใหม่ คือ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย และจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แล้วต้องน าเสนอ สกอ.รับทราบภายใน 30 วันนับแต่วันอนุมัติ 
หากไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร 
และผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
       (3.3) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (เป็นการปรับปรุงในระดับ
รายวิชา อาทิการเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ) มีแนวทาง
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่แจ้งให ้สกอ.รับทราบหรือรับรองเป็นรายภาคการศึกษา 
      (4) กระบวนการในการออกหลักสูตร มีอยู่  3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก 
สกอ. จะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและสาขาวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ดังนั้น 
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจนและครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ของ สกอ. ขั้นที่สอง 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จะด าเนินกระบวนการออกหลักสูตรโดย
การท าประชาพิจารณ์ (Public Hearing) มีการสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และต้องยื่น
เรื่องให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน เมื่อเปิด

                                                           

  
140เรื่องเดียวกัน. 
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สอนหลักสูตรนั้นแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้ง สกอ. รับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ และขั้นสุดท้าย สกอ. จะส่งหลักสูตรดังกล่าวไปให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณา
รับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งต้ังข้าราชการพล
เรือน รวมทั้งก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับและระดับต าแหน่งที่ควรแต่งตั้งต่อไป 
      (5) การออกหลักสูตรทางการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งๆ 
จะต้องมีตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี อย่างน้อย 1 คน เข้า
ไปเป็นกรรมการ เพ่ือให้พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
      (6) เมื่อออกหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicator: KPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิง
ปริมาณเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายใน
องค์กร โดยการประกันคุณภาพหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 กระบวนการออกหลักสูตรทางการศึกษา 
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     3) การรับรองปริญญา 
      การพัฒนาหลักสูตรบัญชี นอกจากจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อก าหนด
ของ มคอ. (TQF) แล้ว จะต้องเป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 1/2555 เรื่องการรับรอง
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชีก าหนดไว้ให้สภาวิชาชีพบัญชี มีหน้าที่ในการรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษา และรับรอง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก
สามัญ และการพิจารณาคุณสมบัติ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต141 
 
 3.4.2  ปัจจัยด้านองค์กรทางวิชาชีพบัญชี 
 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาชีพบัญชีล้วนมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งวาง
กฎเกณฑ์ให้แรงงานวิชาชีพบัญชีเกิดการพัฒนาศักยภาพเพ่ือพร้อมรับกับการเปิดเสรีแรงงาน โดยเริ่ม
ตั้งแต่องค์กรระหว่างประเทศ จนถึงองค์กรภายในประเทศที่เก่ียวข้องทางวิชาชีพ ซึ่งมีบทบาทในการปู
แนวทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักบัญชี ดังนี้ 
   3.4.2.1 การก าหนดมาตรฐานทางบัญชี 
   องค์กรทางการบัญชีระหว่างประเทศ เช่น สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) 
สหพันธ์นักบัญชี อาเซียน (ASEAN Federation of Accountants: AFA)  มีส่ วนช่วยส่ ง เสริม 
สนับสนุน และก าหนดมาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาชีพบัญชีให้สามารถ
เทียบเคียงกันได้ในระดับสากล โดยการก าหนดรูปแบบการจัดท ารายงานทางการเงิน หรือ “มาตรฐาน
การบัญชี” เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้รายงานทางการเงิน
จากประเทศต่างๆ สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้142 
   นอกจากนี้ องค์กรทางการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งก็คือ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน 
(AFA) ได้มกีารหารือกับสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ เพ่ือเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการศึกษาบัญชี
ของกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีความทัดเทียมกัน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพอย่างยั่งยืนทางการบัญชีและการตรวจสอบวิชาชีพทั่วประเทศสมาชิกอาเซียน 
   ส าหรับองค์กรทางการบัญชีในประเทศไทย คือ สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการพัฒนา
มาตรฐานทางการบัญชีของไทยเรื่อยมา โดยแต่เดิมนั้นการออกมาตรฐานการบัญชีไทยเป็นไปเพ่ือให้
แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใช้ ซึ่งถือได้ว่ามีการน าไปใช้ในลักษณะสมัครใจ (Voluntary) 
ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย143 

                                                           

  141เรื่องเดียวกัน. 
 142เกียรตินิยม คุณติสุข และสุธา เจียรนัยกุลวานิช, “บทบาทส าคัญของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ในโลกยุคปัจจุบัน,” วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
31, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2554): 176. 
 143ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 2. 
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   กระทั่ง ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ปรึกษาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศไทย แต่เกิดปัญหาเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีไทยไม่ครอบคลุม จึงเลือกใช้
มาตรฐานของ IAS และ FAS ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะ IAS ออกมาเพ่ือให้ทุกประเทศทั่วโลกสามารถถือ
ปฏิบัติตามได้144 
   แต่ FAS มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเพราะเป็นมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นประเทศที่วิชาชีพและตลาดทุนได้พัฒนาไปมากแล้ว ดังนั้น ในบางเรื่องจึงไม่เหมาะกับประเทศ
ไทย ศาสตราจารย์สังเวียนกล่าวว่า ท่านสนับสนุนการน า IAS มาใช้ในประเทศไทย แต่ไม่ใช่ทั้งหมด 
แต่จะมีข้อยกเว้นบางเรื่องที่ขัดกับกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ถ้ามี
ส่วนไหนที่มีข้อแตกต่างไปจาก IAS ก็ควรบอกถึงเหตุผลของความแตกต่างให้ชัดเจน เพราะนักลงทุน
ต่างชาติจะเข้าใจและยอมรับงบการเงินของไทยมากขึ้น145 
   อย่างไรก็ตาม การออกมาตรฐานการบัญชีโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ด าเนินการนั้น จะใช้บังคับกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ขณะเดียวกันก็มีการ
ออกมาตรฐานการบัญชีโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ 
สภาวิชาชีพบัญชี) ซึ่งใช้เป็นการทั่วไป ก็อาจท าให้เกิดความสับสน  
   ต่อมาในภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงให้ใช้มาตรฐานการบัญชีตามที่
สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใช้
มาตรฐานการบัญชีในลักษณะบังคับ (Mandatory) เพ่ือให้นักบัญชีใส่ใจกับมาตรฐานการบัญชีไทย 
และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างถูกต้อง146  
   มาตรฐานการบัญชี (Accounting Standard) คือ กรอบวิชาชีพบัญชี (Accounting 
Profession Framework) ดานการท าบัญชี ซึ่งผูท าบัญชีจะต้องจัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 8/2549 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงินของผูมีหนาที่จัดท าบัญชีและผูประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น ก็เพ่ือ
ชี้แนะแนวทางให้ผู้ท าบัญชีน าไปยึดถือปฏิบัติไว้ 3 กรณี147 คือ  
   กรณีแรก ในการจัดท าบัญชีและงบการเงินตามกฎหมายว่าดวยการบัญชีและ
กฎหมายอ่ืน หรือในกรณีที่กฎหมายไมไดก าหนดไวหรือก าหนดไวไมชัดเจน ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด  
   กรณีที่สอง การจัดท าบัญชีและงบการเงินของบริษัทมหาชนจ ากัดในเรื่องใดที่ไม มี
มาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีครอบคลุมถึง อาจปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและ
แนวทางปฏิบัติอ่ืนที่เกี่ยวของของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ หรือมาตรฐาน

                                                           

  
144เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 

  145เรื่องเดียวกัน, หน้า 41. 
 146เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.  
  147นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 78.  
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การบัญชีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ตองระบุวารายการนโยบาย
การบัญชีที่ใชปฏิบัติการบันทึกรายการบัญชีนั้น เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
   กรณีสุดท้าย การจัดท าบัญชีและงบการเงินในเรื่องใดไมสามารถระบุมาตรฐานการ
บัญชีที่ใชปฏิบัติตามกรณีข้างต้นได้ ให้ใชหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือประเพณีนิยมเปนหลัก
ปฏิบัติ 
   3.4.2.2 การก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี 
   สภาวิชาชีพได้วางกรอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีเอาไว้ เช่นเดียวกับมาตรฐานการ
ท าบัญชี โดยพัฒนาการด้านการสอบบัญชีไทยเริ่ม ในปี พ.ศ. 2505-2517 ที่มาตรฐานการสอบบัญชี
ยังไมเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมา ในปี พ.ศ. 2518-2540 ไทยมมีาตรฐานการสอบบัญชี (ฉบับที่ 1-42) 
โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานการสอบบัญชีของสหรัฐอเมริกา และแบงมาตรฐานการสอบบัญชีออกเปน 
3 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการรายงาน148 
   ในป พ.ศ. 2541-2553 ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นรหัส 3 หลัก โดยอ้างอิงมา
จากมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ (IFAC) และ ในป ี
พ.ศ. 2554-ปจจุบัน ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นรหัส 4 หลัก149  
   3.4.2.3 การก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
   คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านกฎหมายกฎหมายอย่าง
น้อย 1 คน แบ่งหน้าที่ออกเป็น คณะกรรมการจรรยาบรรณ และ อนุกรรมการสอบสวน (ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางบัญชีจากสถาบันการศึกษา เจ้าของบริษัทรับท าบัญชี ผู้แทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ) 
ทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่า “ส านักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ” มีวาระ 3 ปี ต่อได้ 2 สมัย150 
     1) หน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
      (1)  คณะกรรมการจรรยาบรรณจะมีหน้าที่ในพิจารณาข้อร้องเรียนการ
กระท าผิดทางวิชาชีพบัญชี หากการร้องเรียนนั้นไม่เข้าข่ายกับเรื่องจรรยาบรรณ คู่กรณีจะต้องไป
ด าเนินการที่ศาลแทน 
      ตัวอย่างเช่น เรื่องการเสียภาษี ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ท าบัญชี แต่บริษัทผู้
จ้างงานร้องเรียนว่า ผู้ท าบัญชีไม่ยอมไปด าเนินการเสียภาษีให้บริษัทอย่างครบถ้วน ท าให้บริษัทถูก
สรรพากรปรับ ซึ่งกรณีดังกล่าว เป็นเรื่องที่นอกเหนือขอบข่ายหน้าที่ของผู้ท าบัญชี จะมาเอาผิดด้าน
จรรยาบรรณไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องทีผู่้ท าบัญชีกับบริษัทที่จ้างต้องตกลงขอบเขตงานให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน 

                                                           

  
148เรื่องเดียวกัน, หน้า 81. 

  149เรื่องเดียวกัน, หน้า 81. 
  150แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม, ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญช,ี 7 ตุลาคม 
2558, สัมภาษณ์. 
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      (2) ประเมินมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพ่ือประเมินว่าได้
ปฏิบัติตามข้อจรรยาบรรณของ IFAC หรือไม่  โดยจะมีการท ารายงานเพ่ือเป็นการทบทวน
กระบวนการท างานดังกล่าว 
     2) ขั้นตอนการพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
      (1) ต้องมีผู้กล่าวหาโดยท าจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
      (2) สภาวิชาชีพรับเรื่องเรื่องเรียน โดยจะพิจารณาเงื่อนไข อายุความ 
ว่าจะรับเรื่องร้องเรียนได้หรือไม่ 
      (3) สอบสวนไต่สวนมูลคดี 
      (4) ส่งเรื่องมาท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
      (5) พิจารณาให้โทษ 
      (6) ส่งเรื่องให้คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
      (7) ลงโทษทางจรรยาบรรณ ซ่ึงมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
บัญชี พ.ศ.2547 ก าหนดโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ได้แก่  
       (7.1) ตักเตือนเป็นหนังสือ  
       (7.2) ภาคทัณฑ์ 
       (7.3) พักใช้ใบอนุญาต พักการขึ้นทะเบียน หรือห้ามการประกอบ
วิชาชีพบัญชีด้านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีก าหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี 
       (7.4) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหรือสั่งให้พ้น
จากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  
   3.4.2.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 
                  วิชาชีพบัญชี 
     1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า น าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส านักงานบัญชีให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างครบ
วงจร เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน ภายใต้
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน ด้านคุณสมบัติวิชาชีพบัญชีของอาเซียน  
     นอกจากนี้ ยังพัฒนาโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & 
Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต รวมไปถึงการประสาน
ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรผู้ผลิตซอฟท์แวร์ จัดท าโครงการ “DBD Connect” เพ่ือเชื่อมโยง
ซอฟท์แวร์บัญชี กับระบบ “DBD e-Filing” เพ่ืออ านวยความสะดวกและช่วยเพ่ิมช่องทางการน าส่ง
งบการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ “DBD e-Filing” ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการ Re-key 
ข้อมูลงบการเงินเข้าระบบ  นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเรียกร้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ร่วมกันผลักดันภาคธุรกิจไทยให้เป็นธุรกิจสีขาวทั้งระบบ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งของภาคธุรกิจและผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทย รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ที่
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ก าลังจะมาถึง โดยอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีความเข้มแข็ง และ
โปร่งใส เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
     2) คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัด
โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” ด้วยการร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชี อันจะเป็นการ
รองรับการขยายตัวของกิจการในตลาดทุน ดังนั้น ส านักงาน ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีจึงเห็น
ร่วมกันให้มีการจัดโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ ในปี พ.ศ. 2557 และจะจัดอย่างต่อเนื่อง  
 
 3.4.3  ปัจจัยด้านกฎหมาย กฎระเบียบท่ีก าหนดซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
    วิชาชีพบัญชี 
 กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจัดเป็นอีกปัจจัยหรือแนวทางหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี
มีดังนี ้
   3.4.3.1 กฎระเบียบของสภาวิชาชีพบัญชี 
     1) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีหลักการส าคัญที่เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่  
      (1) ก าหนดให้ผู้ท าบัญชีต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดท า
บัญชีของธุรกิจ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันให้ชัดเจน ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็น
การย้ าเตือนให้ผู้ท าบัญชีต้องตระหนักถึงหลักความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความน่าเชื่อถือขององค์กร    
      (2) ก าหนดให้การจัดท าบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมี
การรับรองมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพก าหนด ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นการย้ าเตือนให้ผู้ท าบัญชี
ต้องท าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีมิได้หยุดนิ่ง การก าหนดให้
ผู้ท าบัญชีต้องจัดท าบัญชีตามมาตรฐาน ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพัฒนาตนให้ทันต่อข่าวสาร
การเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย  
     2) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ 
      (1) ก าหนดเงื่อนไขกฎเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ
บัญชี ประกอบด้วยสาระส าคัญ ด้านคุณสมบัติผู้มาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก การไม่มีคุณลักษณะ
ต้องห้าม สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเป็นสมาชิก 
      (2) ก าหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเป็นดังนี้ 
       (2.1) ผู้ขอใบอนุญาตจะส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรี 
โดยสอบผ่านในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง  และผ่านการ
ฝึกหัดงานสอบบัญชีจากหน่วยงานที่มีการตรวจสอบที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง 
       (2.2) การฝึกหัดงานดังกล่าวต้องกระท าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ี
แต่ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันยื่นค าขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 



63 
 

ชั่วโมง ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
พ.ศ. 2556  
       (2.3) เมื่อฝึกงานครบตาม 3,000 ชั่วโมงที่ก าหนดแล้ว ก็จะต้อง
สอบผ่าน 6 รายวิชา โดยยกเลิกวิชาคอมพิวเตอร์ เก็บผลการสอบได้วิชาละ 4 ปี (เดิม สอบ 8 วิชา 
เก็บผลการสอบได้วิชาละ 3 ปี) ต้องผ่านเกณฑ์ที ่60% ค่าสมัคร 500 บาทต่อวิชา  
       (2.4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องเข้ารับการอบรม/สัมมนา ในแต่
ละปี ไม่ต่ ากว่า 18 ชั่วโมง และต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีหรือสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 
ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 และเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพแล้ว จะต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 
      (3) ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชีต่อ
บุคคลต่างๆ ในสังคม และเพ่ือให้การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 จึงได้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไว้ในหมวด 7 ได้แก่151 ความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 
      (4) ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 ใน ข้อ 9 ระบุว่าด้วยเรื่องความเปนอิสระ ซึ่งผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องใชดุลพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี และตองไมปฏิบัติงานที่
ตนขาดความเป็นอิสระ ในข้อ 16 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพ
บัญชีตอผูรับบริการ ในข้อ 17 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือใหเกิด
ความน่าเชื่อถือ และมีประโยชนตอผูรับบริการ152  
      (5) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) เรื่องวาด้วยมรรยาทของผูสอบ
บัญชีได้กลาวถึงมาตรฐานการสอบบัญชีไว้ในขอ 13 ไมลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีใด ในเมื่อยัง
มิไดตรวจสอบหลักฐานที่จ าเปนตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้เพราะวิชาชีพสอบบัญชีเป็นวิชาชีพ
ที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม  ซึ่งไม่เว้นแม้แต่ผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ให้บริการสอบบัญชี แม้จะไม่ใช่เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการที่เกิดกรณี
นั้นก็ตาม ในข้อ 17 ปฏิบัติงานการสอบบัญชีด้วยความซื่อสัตยสุจริต และด้วยความระมัดระวังตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้เพ่ือให้นักบัญชีใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ (Professional Skepticism) ผู้สอบบัญชีต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินโดย
ใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ต่อข้อมูลของกิ จการ โดยค านึงถึง
สถานการณ์แวดล้อมท่ีอาจมีอยู่ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้อมูลในงบการเงินขัดต่อข้อเท็จจริง 
     

                                                           

  151นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
  

152เรื่องเดียวกัน, หน้า 75.  
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   3.4.3.2 กฎระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท า
บัญชี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดส าคัญ คือ  
     1) ก าหนดให้ผู้ท าบัญชีจะต้องมีการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทาง
วิชาชีพ (CPD) ทุกรอบ 3 ปี (แจ้งการอบรมกับกรมพัฒน์ฯ) โดยในรอบ 3 ปี ผู้ท าบัญชีจะต้องอบรม
อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (ปีละ 12 ชั่วโมง อบรมต้องท าทุกปี) แต่ละปีจะต้องมีการอบรม
สัมมนาไม่น้อยกว่าปีละ 12 ชั่วโมงด้วย ซึ่งนี่จัดเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย (แก้ไขรอบการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องของผู้ท าบัญชี (CPD) จากเดิม 27 ชั่วโมง ภายใน 3 ปี เป็น 12 ชั่วโมง ต่อปีปฏิทิน) ก าหนด
จ านวนธุรกิจให้ผู้ท าบัญชีสามารถรับท าบัญชีได้ไม่เกิน 100 ราย ต่อปีปฏิทิน 
     2) ก าหนดขั้นตอนการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีจะมี 2 ช่องทาง ได้แก่  
      (1) หากผู้ท าบัญชีไปขึ้นทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วทาง
กรมพัฒน์ฯ จะแจ้งมาทางสภาวิชาชีพให้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกภาพให้ เป็นการให้บริการแบบ One 
Stop Service  
      (2) แต่หากผู้ท าบัญชีไปขึ้นทะเบียนที่สภาวิชาชีพ ทางสภาจะออกเลข
ประจ าตัวให้ แตจ่ะต้องไปแจ้งการขอเป็นผู้ท าบัญชีอีกทีที่กรมพัฒน์ฯ ด้วยตนเอง  
      จากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(Continuing Professional Development: CPD) ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2556   
   3.4.3.3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพบัญชีดังนี้ 
     1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 
105 ระบุว่า หากเกิดกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ท าเอกสารประกอบการลงบัญชีและหรือลงบัญชีไม่
ตรงกับความเป็นจริง ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของบัญชีที่มีผลกระทบต่อ
งบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความเห็น  หากผู้สอบบัญชี
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ให้ส านักงานมีอ านาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีผู้นั้นได้ มาตรา 
106 กล่าวถึงการจัดท าและการประกาศงบการเงินและการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  โดยผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์  มาตรา 274 ได้ก าหนด
บทลงโทษผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการที่ไม่เปิดเผยข้อมูลและการชี้แจงเพ่ิมเติมส าหรับบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 275 ได้ก าหนดบทลงโทษผู้สอบบัญชีที่ไม่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง มาตรา 287 ได้ก าหนดบทลงโทษผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือแสดงความเห็นต่องบ
การเงินไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือท ารายงานเท็จต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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     2) เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงออกประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็น
ผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ต้อง
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล และเป็นหัวหน้าส านักงานสอบบัญชีหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นหุ้นส่วนในส านักงานสอบบัญชีหรือเทียบเท่า สังกัดส านักงานสอบบัญชีเพียงหนึ่งแห่ง ต้องไม่
มีลักษณะต้องห้ามว่าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เนื่องจากการกล่าวโทษของส านักงาน ไม่ว่า
ศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้พ้นโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านักงาน มีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่
เกิน 5 ปี สามารถลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของกิจการต่อไปได้ แต่ไม่เกิน  3 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดอายุการให้ความเห็นชอบ  
   3.4.3.4 กรมสรรพากร  
   กรมสรรพากรมีบทบาทหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
บัญชี โดยมีค าสั่งที่ ท. 2593/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตาม
มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ค าสั่งนี้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ดังนั้น อธิบดีกรมสรรพากรจึงก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี เพ่ือคัดเลือกผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้ปฏิบัติงานเน้นการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ทางด้านภาษีอากร ซึ่งผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการคัดเลือก ต้องไม่เป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกลงโทษจากกรมสรรพากรหรือสภาวิชาชีพบัญชี  ผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชีที่ได้รับการคัดเลือก แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร ได้แก่ การได้รับบริการที่ดี
และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ รวมทั้งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร และระเบียบ
กฎหมายอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจากกรมสรรพากร การได้รับการ
พิจารณาให้เข้ารับการอบรมเป็นอันดับแรกในกรณีที่กรมสรรพากรจัดการอบรม การได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จากกรมสรรพากรผ่านทาง E-Taxinfo การได้รับส่วนลดในการสมัครสมาชิกสรรพากร
สาส์นและส่วนลดในการเข้ารับการอบรมกับสรรพากรสาส์น ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบประกาศและปฏิบัติงานตามที่อธิบดีก าหนด เมื่อได้รับสิทธิ
ประโยชน์พิเศษครบ 5 ปี และมีความประสงค์จะขอได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไป จะต้องเข้ารับการอบรม
และทดสอบตามท่ีอธิบดีก าหนด 
 



 

 

 
บทท่ี 4 

 
เปรียบเทียบแนวทางในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี

ส าหรับประเทศไทยและสิงคโปร์ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี 

 
  การประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการ
บริการของอาเซียน (AFAS) มีการเจรจาให้ประเทศสมาชิกยกเลิกข้อจ ากัด ทั้งด้านการเปิดตลาด การ
ปฏิบัติเยี่ยงชนชาติ และการเปิดให้บุคคลธรรมดาต่างชาติสามารถให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีได้ 
  การลงนามใน “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติสาขาวิชาชีพบัญชี” (MRA) ซึ่งเป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศในอาเซียนนั้น เป็นไปเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าไปให้บริการด้านบัญชีใน
ประเทศอาเซียนอื่นๆ และสามารถเข้าไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกข้ึน 
  ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกประเทศในอาเซียนจะได้รับผลกระทบจากการเปิด
เคลื่อนย้ายเสรีแรงงานโดยทั่วกัน จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องเตรียมความพร้อม
ในการปรับตัวเพ่ือให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องการปรับเปลี่ยน
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพในเชิงรุก เพ่ือให้การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในบทนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีภายใต้กรอบ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนดในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือน าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
บัญชี รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนดเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4.1   ภาพรวมของประเทศสิงคโปร์ 
 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 จากการส ารวจ ใน
ปี พ.ศ. 2556 มีประชากรราว 5.4 ล้านคน เป็นรัฐเอกราชที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 2 
ของโลก มีโครงสร้างอายุของประชากรจากการประมาณการ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า อายุ 0-14 ปี มี
ประมาณร้อยละ 13.4 อายุ 15-64 ปี  มีประมาณร้อยละ 78.1  และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีประมาณร้อย
ละ 8.1153 
                                                           

  
153สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์อาเซียน, ภาพรวมประเทศสิงคโปร์, ค้นวันที่ 10 

มีนาคม 2559 จาก http://www.fact.fti.or.th/ 
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  สิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่
มากนัก แต่เศรษฐกิจกลับเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยความได้เปรียบเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศ ท าให้สิงคโปร์กลายเป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นเมือง
ท่าท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย และหากวัดจาก GDP สิงคโปร์คือประเทศที่รวยเป็นอันดับ 5 ของ
โลก และเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียน โดยมี GDP ในปี พ.ศ. 2557 ที่อัตรา 55,568 ดอลลาร์สหรัฐ154  
  ยิ่งไปกว่านั้น สิงคโปร์เป็นประเทศอาเซียนเพียงหนึ่งเดียวที่มีศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจแซงหน้าประเทศใหญ่ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในโซนยุโรป จากการจัด
อันดับข้อมูลของ World Economic Forum (WEF) ในปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่า ประเทศสิงคโปร์ 
เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย แซงหน้าประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี
ใต้ โดยใช้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index: GCI) เป็น
ตัวชี้วัดเปรียบเทียบในด้านต่างๆที่เทียบได้กับเสาหลัก (Pillar) ทั้งหมด 12 ด้าน ที่รวมเข้าเป็นดัชนี
องค์รวมดังกล่าว ได้แก่155  
  1. กลุ่มปัจจัยพื้นฐาน (Basic Requirements) ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญสู่การผลักดันการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมด้านสถาบัน ( Institutions) 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic 
Environment) ด้านสุขภาพและการศึกษา (Health and Primary Education) 
   2. กลุ่มเสริมประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) ซึ่งจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพของ
ประเทศประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม (Higher Education and 
Training) ด้านประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Goods Market Efficiency) ด้านประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) ด้านพัฒนาการของตลาดการเงิน (Financial Market 
Development) ด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological Readiness) ขนาดของตลาด 
(Market Size)  
   3. กลุ่มนวัตกรรมและระดับการพัฒนา (Innovation and Sophistication) ซึ่งมุ่งเน้นการ
ผลักดันระดับนวัตกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือระดับการพัฒนาของธุรกิจ (Business 
Sophistication) และด้านนวัตกรรม (Innovation)  
 

                                                           

  154สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์อาเซียน, ข้อมูลการค้าการลงทุนสิงคโปร์: 
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐสิงคโปร์, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://www.fact.fti.or.th/ 
  155อภิยุกต์ อ านวยกาญจนสิน, ขีดแข่งขัน “WEF 2016” ประเทศไทย มีอะไรที่
ผู้ประกอบการไทยควรรู้, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://www.oie.go.th/sites/default/ 
files/attachments/article/capabilities_wef2016.pdf 
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ภาพที ่4.1  การจัดอันดับประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ปี พ.ศ. 2558-2559  
           (Global Competitiveness Index: GCI 2015-2016)156 
 
   จากภาพที่ 4.1 พบว่า ประเทศสิงคโปร์ ได้คะแนน GCI รวมทั้งหมด 12 ด้าน เท่ากับ 5.68 
(จาก 7 คะแนนเต็ม) ขณะที่ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ในปี พ.ศ. 2558 
ของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 32 โดยมีคะแนน 4.6 คะแนน อันดับลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งอยู่
อันดับที่ 31 โดยในปี พ.ศ. 2558 นี้ พบว่าประเทศไทย มีคะแนนในกลุ่มปัจจัยพ้ืนฐาน (Basic 
Requirements) ถดถอยลง ขณะที่กลุ่มเสริมประสิทธิภาพ กลุ่มนวัตกรรมและระดับการพัฒนามี
คะแนนดีขึ้น157 
  การที่ประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนรวม GCI สูงนั้น ชี้ให้เห็นถึงการเป็นประเทศที่มีจุดแข็งใน
ศักยภาพทางการพฒันา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพทางการพัฒนาเศรษฐกิจ (เช่น มีความพร้อมของ
การเปิดตลาดสินค้า เปิดตลาดการเงินการลงทุน) ด้านศักยภาพทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

                                                           

  156World Economic Forum, Global Competitiveness Index 2014-2015, 
Retrieved March 10, 2016 from http://www.topuniversities.com 
  

157อภิยุกต์ อ านวยกาญจนสิน, เรื่องเดิม.  
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ตลาดแรงงาน (เช่น ประสิทธิภาพความพร้อม ทางด้านการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม) และด้าน
ศักยภาพทางการพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้น เห็นได้จากการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเป็น
ผู้น าในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 จุดแข็งทางศักยภาพในการพัฒนาของสิงคโปร์ 
 
  นอกจากศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศสิงคโปร์แล้ว ศักยภาพ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จากการส ารวจประจ าปีด้านการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา จาก 142 ประเทศ World Economic Forum (WEF) ในปี พ.ศ. 2554 ปรากฏว่า 
สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับเป็นล าดับที่ 2 ของโลก158 อีกทั้งการส ารวจของ Asian Intelligence 
Reports ของสถาบันนานาชาติเพ่ือพัฒนาการจัดการความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของโลก
และที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ได้จัดอันดับคุณภาพการจดสิทธิบัตร โดยจัดให้
สิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย น าหน้าฮ่องกงญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในปีเดียวกัน 159 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2555 นิตยสารบลูมเบิร์กได้จัดอันดับจากดัชนี “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโลก” โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยความหนาแน่นของการวิจัยและการพัฒนา ความหนาแน่นของเทคโนโลยี การให้ความส าคัญกับ
การวิจัย ความสามารถทางการผลิต ระดับการศึกษา และการจดสิทธิบัตร พบว่า ประเทศสิงคโปร์อยู่

                                                           

  158สิงคโปร์เป็นผู้น าในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก 
http://www.ryt9.com/s/expd/1245124 
  159เรื่องเดียวกัน. 
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ในอันดับ 7 ของโลก เป็นรองเพียงเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศแถบเอเชียเท่านั้น160 และในปี
ล่าสุด พ.ศ. 2558 จากรายงานขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมกับ INSEAD และ
มหาวิทยาลัย Cornell จัดท าดัชนีชี้วัด “นวัตกรรมของโลก” ในแนวคิด “ประสิทธิผลของนโยบาย
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา” (Effective of Innovation Policies for Development)161 โดยในปี 
พ.ศ. 2558 นี้ ได้ประเมินจาก 141 ประเทศด้วยตัวชี้วัดใน 5 สาขา ได้แก่ ด้านสถาบัน ด้านทรัพยากร
มนุษย์และการวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านตลาด และด้านธุรกิจ162 พบว่า ประเทศสิงคโปร์ถูกจัด
ให้อยู่ในอันดับ 7 ของโลก163 ส่วนประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีอันดับในปี 
พ.ศ. 2558 ที่อันดับ 55 ตกจากอันดับที่ 48 ในปี พ.ศ. 2557 และอยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มอาเซียน
รองจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม164 ได้คะแนน 38.10 จาก 100 คะแนนเต็ม 
 

 
 

ภาพที ่4.3  การจัดอันดับการพัฒนานวัตกรรมของโลก ปี พ.ศ. 2558 (Global Innovation  
           Ranking ปี ค.ศ. 2015)165 

                                                           

  160“เกาหลีใต้” ขึ้นอันดับ 2 ประเทศนวัตกรรมสุดเจ๋ง!, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1360223605 
  161WIPO จัดท าดัชนีชี้วัดนวัตกรรมของโลก, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http:// 
www.newsplus.co.th/90379 
  162ธงชัย บุณยโชติมา, ไทยติดอันดับ 55 ในดัชนีวัดประเทศที่มีนวัตกรรมที่สุดของโลก
ประจ าปี 2015, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://www.cp-enews.com/cp_world_view? 
topic=832 
  163WIPO จัดท าดัชนีชี้วัดนวัตกรรมของโลก, เรื่องเดิม.  
  164เรื่องเดียวกัน.  
  165Global Innovation Index, Retrieved March 10, 2016 from http://www. 
Globalinnovationindex.org/content/page/data-analysis 
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  นอกจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ท าให้สิงคโปร์มีความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ยังมีปัจจัยเสริมด้านการเมืองที่มีเสถียรภาพ 
และกฎหมายที่เข้มงวด เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วเช่นกัน 
  อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สุด คือ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและ
การควบคุมที่มีระบบ ซึ่งนอกจากจะท าให้ประเทศสิงคโปร์กลายมหาอ านาจทางเศรษฐกิจแล้ว ยังท า
ให้สิงคโปร์มีความแข็งแกร่งทางการเมือง โดยจัดว่าเป็นประเทศที่มีการคอรัปชั่นน้อยที่สุดในเอเชีย 
และเป็นประเทศท่ีมีการคอรัปชั่นน้อยที่สุด ติดอันดับ Top 10 ของโลกอีกด้วย  
  จะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์มีศักยภาพทางการพัฒนาที่ครบถ้วนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย เทคโนโลยี รวมไปถึงมีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นก าลัง
แรงงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ของประเทศสิงคโปร์เปรียบเทียบกับแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานประเทศ
ไทย โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพบัญชี กฎหมายควบคุมและคุ้มครองแรงงานวิชาชีพบัญชี ตลอดจน
กฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ืออ านวยอวยเอ้ือให้แรงงานวิชาชีพบัญชีมีการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี 
โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาเปรียบเทียบนั้น เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นหรือปัจจัยที่แตกต่างในการพัฒนา
แรงงาน รวมทั้งค้นหาประเด็นในข้อกฎหมายที่เอ้ือต่อการเคลื่อนย้าย และพัฒนาศักยภาพแรงงาน
วิชาชีพบัญชีของสิงคโปร์ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อแตกต่างที่ดีของการพัฒนาแรงงานวิชาชีพบัญชีของ
สิงคโปร์มาปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายในบางประเด็นของไทย เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี
ของไทยให้สูงขึ้น  
 
4.2 การผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานตามแนวทางนโยบายและกฎระเบียบของ 
 ประเทศสิงคโปร์ 
 
  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีข้อตกลงให้เปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (AFAS) ซึ่งมีการก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) 
จึงท าให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต่างมีแนวทางเพ่ือผลิตและพัฒนาด้านก าลังคนของตนเอง 
รวมทั้งปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศเพ่ือให้สอดรับกับกฎข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  “การพัฒนาก าลังแรงงาน” เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นก าลังแรงงานที่มี
คุณค่าในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยิ่งยวด เหนือปัจจัยทุน และเทคโนโลยี ดังค าขวัญของโรงงาน
ยูเนียน คาร์ไบด์ กล่าวที่ว่า “ทรัพย์สินท าให้สิ่งต่างๆ เป็นไปได้ แต่คนท าให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น”166 นั่น

                                                           

  166อรัสธรรม พรหมมะ, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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ย่อมแสดงว่า คนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่แปรเปลี่ยนปัจจัยการ
ผลิตให้เกิดผลผลิตและการบริการ เป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาประเทศ167 
  จากความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศดังกล่าว จึงมี
ความจ าเป็นที่หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องในการพัฒนาก าลังแรงงาน จะต้องวางแนวทางในการ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยแนวทางดังกล่าว ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
การควบคุมคุณภาพแรงงาน อีกทั้งยังต้องวางแผนการพัฒนาก าลังคน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน เรียกว่า “การบริหารทรัพยากรแรงงาน” 
  การบริหารทรัพยากรแรงงาน จะต้องมีการบริหารจัดการต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้ทุนทรัพย์จ านวนมหาศาล ใช้เวลานานหลายสิบปีเพ่ือเพาะบ่มทรัพยากรแรงงานนั้นให้ทรง
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังต้องค านึงถึงแนวทางของกฎหมายที่สอดคล้องด้วย เพราะถ้าหาก
กฎหมายหรือกฎระเบียบยังเป็นอุปสรรคในการวางแผนการพัฒนา ก็ควรที่จะมีปรับเปลี่ยนบทบัญญัติ
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การ
พัฒนาแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
   
  4.2.1  แนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานของสิงคโปร์ 
  ประเทศสิงคโปร์จัดได้ว่าเป็นต้นแบบของประเทศที่มีการจัดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลก กล่าวคือ หลังจากประเทศสิงคโปร์ได้รับเอกราช ในปี พ.ศ. 2508 
แล้วก็มีการวางแผนพัฒนาคนอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่ม โดยในระยะแรกนั้น สิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงาน โดยก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 
ให้เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นก่อเกิดความสามัคคีของคนในชาติ รวมไปถึง
การสร้างก าลังคนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  
  ต่อมาเม่ือประเทศมีความมั่นคงและม่ังคั่งทางเศรษฐกิจแล้ว ประเทศสิงคโปร์จึงได้ใช้นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการก าหนด
แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท) เป้าหมาย ตลอดจน มาตรการต่างๆ ที่น าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ก าลังแรงงานมีศักยภาพในการแข่งขันมากข้ึน  
  เป็นที่ทราบกันดีว่าการที่เศรษฐกิจของสิงคโปร์เจริญรุดหน้าได้อย่างรวดเร็วนั้นเนื่องจาก
สิงคโปร์มีก าลังคนท่ีมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพที่ดีของก าลังคนนั้นได้จากระบบการศึกษาและการฝึกอบรม
ที่ดี รัฐบาลสิงคโปร์มีส่วนส าคัญอย่างมากในความส าเร็จเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” 
  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์ รัฐบาลได้วางรากฐานนโยบายสนับสนุน
เงินทุนเพ่ือการด าเนินการและจัดตั้งสถาบัน/หน่วยงาน ( Institution) ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาคน
โดยการปรึกษา/ร่วมมือกับลูกจ้าง สหภาพแรงงานและนักวิชาการในการด าเนินการตามนโยบายที่ตั้ง
ไว้ โดยมีเป้าหมายให้สถาบันที่จัดตั้งข้ึนเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะการศึกษาและการฝึกอบรม  

                                                           

  167เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
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และเงินทุนที่ใช้ในการนี้จัดเป็น “งบประมาณด้านการศึกษา” ซึ่งงบประมาณนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 2.8 ในปี ค.ศ. 1980 มาเป็นร้อยละ 4.1 ในปี ค.ศ. 
1995168 และยังคงรักษาเพดานระดับงบประมาณการศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 3-4 ของ GDP จนถึงปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 4.4  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์ 
 
  จากภาพที่ 4.4 อาจกล่าวได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ใช้การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนการวางนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานของ
สิงคโปร์ เพ่ือมุ่งพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน นั่นย่อมหมายความว่าการศึกษาและ
การฝึกอบรมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพของสิงคโปร์ 
    4.2.1.1 การศึกษาในประเทศสิงคโปร์169 
    สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการลงทุนทางด้านการศึกษามาก โดยรัฐบาลให้การอุดหนุน
ด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า เพราะถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และมีค่าที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะ
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนในระดับประถม และมัธยม

                                                           

  168สุมาลี ปิตยานนท์ และคณะ, เรื่องเดิม. 
  169ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, หน้า 65-68. 
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ล้วนเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาล สถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์ มีเฉพาะในระดับ
อนุบาล และโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น 
    การศึกษาภาคบังคับของสิงคโปร์จะต้องเรียนรู้ 2 ภาษาควบคู่กันไป ได้แก่ ภาษา 
อังกฤษเป็นภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) 
มาเลย์ หรือทมิฬ (อินเดีย) 
      1) ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ 
   ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นระดับประถม 6 ปี ระดับ
มัธยมศึกษา 4 ปี ซึ่งรวมแล้วเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย 10 ปี แต่ผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาข้ันเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยอีก 2 ปี 
    (1) การศึกษาระดับประถมศึกษา ของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วง Foundation Stage อยู่ในช่วง ป.1-ป.4 ซึ่งเป็นช่วงประถมต้น จะเรียน 3 วิชาหลัก คือ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าที่พลเมือง 
สุขศึกษา สังคม และพลศึกษา และช่วง Orientation Stage อยู่ในช่วง ป.5-ป.6 ซึ่งเป็นช่วงประถม
ปลาย นักเรียนจะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่มทางภาษา ได้แก่ EM 1 EM 2 และ EM 3 การแยกนักเรียน
เข้ากลุ่มทางภาษานั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของแต่ละคน เมื่อจบ ป.6 แล้วจะมีการสอบที่
เรียกว่า Primary School Leaving Examination (PSLE) เพ่ือที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ต่อไป ผลการเข้าสอบมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
    (2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษามี 2 แผนการเรียน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
แผนการเรียนพิเศษ จะแบ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ (Special Course) และ หลักสูตรเร่งรัด (Express 
Course) โดยจะใช้เวลาเรียนเพียง 4 ปี โดยนักเรียนในแผนการเรียนพิเศษจะสอบ Singapore- 
Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’ (GCE ‘O’ Level) เมื่อเรียนครบ 4 ป ี
ส่วนแผนการเรียนปกติ หรือ หลักสูตรปกติ (Normal Course) จะใช้เวลาเรียน 5 ปี นักเรียน
หลักสูตรปกติจะสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’ 
(GCE ‘N’ Level) เมื่อถึงปีท่ี 4 ก่อน แล้วจึงจะสามารถสอบ GCE ‘O’ Level เมื่อเรียนจบปีที่ 5  
    (3) การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา (Junior College) แบ่งออกเป็น 
2 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และทางเลือกส าหรับผู้ที่
จะเข้าศึกษาสายวิชาชีพเทคนิคหรืออาชีวศึกษา 
     (3.1) ทางเลือกส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว จะเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา (Junior College) 
อีก 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (Centralised Institute) เป็นเวลา 3 ปี เพ่ือเตรียม
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้เช่นเดียวกัน โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป 
(General Paper) และภาษาแม่ เมื่อศึกษาจบแล้วจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General 
Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) เพ่ือน าผลคะแนนไปตัดสินการเข้าเรียน
ต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ หมวดวิทยาศาสตร์
และหมวดธุรกิจการค้า  
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     (3.2) ทางเลือกส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาสายวิชาชีพเทคนิคหรือ
อาชีวศึกษา เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ผู้ที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิค หรือ
อาชีวศึกษา ก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันต่างๆ คือ สถาบันเทคนิคศึกษา ( Institute of 
Technical Education: ITE) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาและ
ต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและความรู้ทางอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ITE สร้างขึ้นเพ่ืออบรม
หลักสูตรที่หลากหลายให้แก่นักศึกษาที่ต้องการฝึกปรือฝีมือในระดับประกาศนียบัตร และอนุปริญญา 
โดยแบ่งโปรแกรมการฝึกอบรมออกออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ โปรแกรมฝึกอบรมเต็มเวลาส าหรับ
นักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษา และโปรแกรมส าหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ของตนด้าน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
     ขณะนี้ มี โ พลี เทคนิ ค  5 แห่ ง ในสิ ง ค โปร์  ไ ด้ แก่  Nanyang 
Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Republic Polytechnic, Singapore Polytechnic, และ 
Temasek Polytechnic ซึ่งสถาบันเหล่านี้มีหลักสูตรการสอนมากมายที่มุ่งเน้นให้สามารถไป
ประกอบอาชีพในอนาคต เช่น วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน การออกแบบดีไซน์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเฉพาะทางอย่างเช่น การวัดสายตา วิศวกรรมทางทะเล การศึกษา
เกี่ยวกับการเดินเรือ พยาบาล การเลี้ยงดูเด็กอ่อน และการท าภาพยนตร์ นักเรียนที่จบการศึกษาจาก
โพลีเทคนิคเป็นที่นิยมของบริษัทต่างๆ ในสิงคโปร์ว่ามีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่
พร้อมจะเข้าสู่โลกแห่งเศรษฐกิจใหม ่
    (4) การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
    สิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตก าลังคนระดับสูง เพ่ือสร้างความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการต่างๆ ในตลาดโลก ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการเพ่ือสนองแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ และเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการวางแผนพัฒนาก าลังคนระดับสูงโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความก้าวหน้าและศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ ดังนี้ 
     (4.1) ระบบมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ในระยะแรกเริ่มเป็นระบบ
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐบาล โดยรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด และเป็นลักษณะ 
“Top to Bottom Approach”  
      (4.1.1) รัฐบาลได้เข้าไปปฏิรูปมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง มี
การวางแผนยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงโครงสร้าง และปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ 
       (4.1.2) การปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยการควบคุมของรัฐ
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่อุดมศึกษาถูกรัฐควบคุม มิได้เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของมหาวิทยาลัย แต่ในทางตรงข้าม รัฐได้กระตุ้น
การพัฒนามหาวิทยาลัย ท าให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
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       (4.1.3) รัฐได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรจากรัฐถึงร้อยละ 75 โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั้ง
งบด าเนินการและการพัฒนา  
     (4.2)  ผลการสอบที่เรียกว่า “Singapore-Cambridge Examination” 
เป็นกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ ท าให้มาตรฐานของ 
National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU) 
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยของอังกฤษ  
     (4.3) มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ที่ส าคัญมี 4 แห่ง คือ 
      (4.3.1) National University of Singapore (NUS) จะ
ให้การศึกษาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ทั้งแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ กฎหมาย ศิลปะศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการบริหารธุรกิจ 
             (4.3.2) Nanyang Technological University (NTU) จะ
เน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ต่อมา Nanyang 
Technological University ได้ร่วมกับวิทยาลัยครู National Institute Education (NIE) เพ่ิม
หลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชน  
      (4.3.3) Singapore Management University (SMU) 
จะเน้นเรื่องธุรกิจการจัดการ 
      (4.3.4) Singapore University of Technology and 
Design (SUTD)  
     (4.4) มหาวิทยาลัยนานาชาติของสิงคโปร์  
      (4.4.1) มหาวิทยาลัย INSEAD เป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน
ธุรกิจนานาชาติ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยดีเด่นของยุโรป และได้ลงทุนเป็นจ านวนเงินถึง 
60 ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์  
       (4.4.2) University of Chicago Graduate School of 
Business ได้มาเปิดคณะบริหารธุรกิจ โดยเลือกสิงคโปร์เป็นวิทยาเขตถาวรแห่งแรกในเอเชียเช่นกัน  
       (4.4.3) สถาบันการศึกษาเฉพาะทางต่างประเทศมาตั้ง
วิทยาเขตในสิงคโปร์หรือร่วมมือกับวิทยาลัยโพลีเทคนิคของสิงคโปร์ ซึ่งท าให้นักเรียนในวิทยาลัยโพลี
เทคนิคสามารถได้รับปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ หลังจากที่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
จากวิทยาลัยโพลีเทคนิคแล้ว 
  (5) โครงการศึกษานอกระบบอย่างต่อเนื่อง  
    นอกจากการศึกษาในระบบการศึกษาแล้ว สิงคโปร์ยังมี โครงการ
การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education Programme: CEP) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
สถาบันการศึกษาเทคนิค (ITE) โดยได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ก าลังแรงงานและผู้ที่ออกจากระบบ
โรงเรียนได้มีวุฒิในระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ใช้เวลาในวันหยุด ภาษาที่ใช้สอนเป็นหลัก คือ
ภาษาอังกฤษ  
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     (5.1)  จัดการเรียนการสอนหลายวิชาและมีภาษาที่ใช้สอนให้เลือก
หลายภาษาท้ังภาษาจีน มาเลย์ และทมิฬ  
     (5.2)  มีโครงการฝึกอบรม  
       (5.2.1) “Most” (Modular Skills Training) เพ่ือให้การ
ฝึกอบรมระดับความรู้ที่ทันสมัยและยกระดับความรู้ทางด้านเทคนิคและทักษะต่างๆ  
       (5.2.2) “TIME” (Training Initiative for Mature 
Employee) เป็นการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยมีหลักสูตรหลากหลายแบบ 
       (5.2.3) “ACTS” (Apprenticeship Based Training 
Program) จัดให้แก่ก าลังแรงงานเพื่อยกระดับการฝึกงาน  
 

 
 

ภาพที ่4.5  ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์170 
 
 2) ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาในสิงคโปร์ 
       จุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของสิงคโปร์ เป็นไปเพ่ือพัฒนา
เยาวชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการด ารงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและ

                                                           

  170ASEAN State of Education Report 2013, Retrieved March 10, 2016  from 
http://www.asean.org/storage/images/resources/2014/Oct/ASEAN%20State%20of%20 
Education%20Report%202013.pdf 
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เป็นพลเมืองดีของชาติ กระบวนการพัฒนาการศึกษามุ่งให้เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพให้ได้
สูงสุดการพัฒนา171 
       สิงคโปร์ต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมากในการที่จะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพขึ้นมา โดยใช้นโยบายด้านการศึกษาน าร่องในการพัฒนา
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลจากการน านโยบายทางการศึกษามาใช้ท าให้สิงคโปร์ประสบความส าเร็จ
อย่างสูง อาทิเช่น  
   (1) หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ได้รับ
การยอมรับในระดับโลกว่า ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ 
เพราะมีแผนการเรียน ให้เลือกตามความสามารถ และความสนใจ โดยหลักสูตรวิชาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาจะประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทมิฬ) 
วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  
        (2) คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน  
       (2.1) คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน ผลักดันให้นักเรียน
มัธยมจากประเทศสิงคโปร์ให้ได้รับการประเมินจาก PISA ซึ่งเป็นโปรแกรมการประเมินผลหลักสูตร
นานาชาติ และ GCI ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพทางการแข่งขันในแต่ละประเทศ พบว่า นักเรียนจาก
ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ที่มีคะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งชี้ให้เห็นถึง
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก172    
        (2.2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสิงคโปร์ 
        สิงค์โปร์ได้วางกรอบวิสัยทางการศึกษาเอาไว้ 4 ประการ คือ 
วิสัยทัศน์เพื่อชาติ วิสัยทัศน์เพื่อการศึกษา วิสัยทัศน์เพื่อการปฏิบัติ วิสัยทัศน์เพื่อความร่วมมือ  
             (2.2.1) สิงคโปร์ใช้ระบบ “A Strong” ประกันคุณภาพ
การศึกษา กล่าวคือ โรงเรียนต้องมีความรับผิดชอบแก่ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดหาโปรแกรมที่ดี
ที่สุดและมีคุณภาพสูงของการศึกษาให้กับนักเรียน เพราะผู้ปกครองเด็กต้องการโรงเรียนที่ดี เด็กทุก
คนมีสิทธิที่จะโรงเรียนดีไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการหรือพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ 
           (2.2.2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการจัดอันดับตาม
เกณฑ์หลักไว้ 3 มาตรฐาน173 คือ นักเรียนที่มีผลโดยรวมในการสอบระดับชาติ รวมถึงการแสดงผล
การเรียนของนักเรียนที่มีผลจากการทดสอบแห่งชาติ และอัตราร้อยละของนักเรียน  ตลอดจนข้อมูล

                                                           

  171ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการศึกษาของสิงคโปร์, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 
2559 จาก http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_k2&view=item 
&id=4232:singapore-education-system&Itemid=332 
  172ดูเพ่ิมเติม ภาพที ่4.7 และ ภาพที่ 4.8  
  173ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ Singapore Educational 
Quality Assurance, ค้นวนัที่ 10 มีนาคม 2559 จาก https://kansuksa.wordpress.com 
/2013/01/18 
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พ้ืนฐานของโรงเรียนที่มีบันทึกไว้ในระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพของนักเรียนที่มีคะแนนกับที่
นักเรียนได้รับคะแนนผลสอบแรกเข้าโรงเรียน 
           (2.2.3) น า School Excellence Model (SEM) มาใช้ ซึ่ง
เป็น รูปแบบการประเมินตนเองส าหรับโรงเรียน  
           (2.2.4) SEM ดัดแปลงมาจากแบบจ าลองคุณภาพต่างๆ ที่
ใช้โดยธุรกิจองค์กร ได้แก่ ยุโรปมูลนิธิการจัดการคุณภาพ (EFQM) สิงคโปร์รางวัลคุณภาพ (SQA) 
การศึกษารูปแบบและอเมริกันแบบ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  
           (2.2.5) SEM เป็นระบบการประเมินตนเองซึ่งจะเป็นกลไก
ส าหรับโรงเรียน ผู้น าในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน ทีมงานตรวจสอบภายนอกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการประเมินหนึ่งครั้งใน 5 ปี จาก
การประเมินจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนในการปรับคะแนน เมื่อโรงเรียนมีมาตรฐานท างานได้ดีกับ
เกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีหลักฐานการนี้รูปแบบการให้คะแนนส าหรับประสิทธิภาพของ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังท าคะแนนได้ดี โรงเรียนมีคุณภาพ ที่ส าคัญยังมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์
มาตรฐานท าให้ส่งผลเป็นข้อมูลในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการวิเคราะห์อย่างมีแนวโน้มที่ดี 
        (2.3) มีการกระจายอ านาจและนวัตกรรมนักศึกษาจะได้รับ เพ่ือ
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และต้องกล้าที่จะทดสอบและรับความเสี่ยง โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนจากการคิดนอกกรอบและหาเส้นทางของตัวเองและท าลายพรมแดน แต่ในความเป็น
จริงแล้วกระบวนทัศน์ในการรวมอ านาจยังคงแข็งแกร่งมาก การประกันคุณภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานความต้องการของบางอย่างและความส าเร็จของการปฏิบัติ ตัวชี้วัด ปัจจัยพื้นฐานบางตัวเช่น
การตรวจสอบ การปรับเปลี่ยน และคงความทันสมัย 
       (3) มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ติดอันดับ 1 ในเอเชียจากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก โดย National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological 
University (NTU) ติดอันดับที่ 12 และ 13 ของโลกตามล าดับ174  
       (4) อัตราการรู้หนังสือของประชาชนสิงคโปร์โดยเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่
ในอัตรา 96.4% ในการส ารวจของ UNESCO ในปี พ.ศ. 2554 และจบการศึกษาภาคบังคับสูงถึง 
99.3% ในการส ารวจปี 2555175  
      3) ปัจจัยที่ช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
       (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ยึดหลัก
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ หลักของความเป็นอิสระและโครงสร้าง นโยบาย
การจัดสรรงบประมาณและกลไกการจัดสรร การบริหารงานบุคคล176 

                                                           

  174ดูเพ่ิมเติม ภาพที ่4.9  
  175ดูเพ่ิมเติม ภาพที ่4.10 
  176ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ Singapore Educational 
Quality Assurance, เรื่องเดิม. 



80 
 

 

        (1.1) หลักของความเป็นอิสระและโครงสร้าง มีการรับข้อมูลจาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชน และจากคณะกรรมการสรรหาทรัพยากร ในการเสนอ
ความเห็นที่จะให้มหาวิทยาลัยได้รับอิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเอง เพราะจะท าให้ตอบสนอง
ต่อสภาพการณ์ได้รวดเร็ว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการใช้งบประมาณลงทุนในด้าน
การศึกษาน าไปสู่ความส าเร็จ 
        (1.2) นโยบายการจัดสรรงบประมาณและกลไกการจัดสรร เป็น
นโยบายถ่วงดุลหลักการของความเป็นอิสระและโครงสร้างของมหาวิทยาลัย จะมีระบบตรวจสอบเพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันก ากับ มีการจัดระบบรับรองคุณภาพ รวมทั้งการน าระบบประเมินภายนอกมาใช้ทุก 
3 ปี เพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลของการประเมินภายในจะน าไปใช้
ในการตัดสินใจเรื่องเงินทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยนั้น 
        (1.3) ระบบการบริหารงานบุคคล โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน
ขึ้นมา เพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้เพ่ือ
ศึกษาปรัชญาและการปฏิบัติงานตามระบบ รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากร ส่งเสริมบทบาทให้สภา
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถาบัน เช่นเดียวกับการด าเนินกลยุทธ์
ในองค์กรธุรกิจ และมหาวิทยาลัยควรแสวงหาเงินทุนจากหลายๆฝ่าย เพ่ือจะได้น ามาพัฒนาสถาบัน มี
การจัดสรรทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น อัตราผู้สอนต่อจ านวนนักเรียน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต่อประสิทธิภาพการท างานเม่ือจบการศึกษา 
       (2)  งบประมาณการเงิน (Financial Budget)  
        (2.1)  ระบบการศึกษาในสิงคโปร์ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
เป็นอย่างดีจากรัฐบาล โดยในปี พ.ศ. 2555 รัฐจัดสรรงบประมาณในการบริหารประเทศจ านวน 
21.0% (ASEAN State of Education Report 2013) ไปยังภาคการศึกษา ระบบการศึกษาใน
สิงคโปร์มีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนที่สูงมาก โรงเรียนได้รับอิสระในการตัดสินใจด าเนินการเรียน
การสอน การจัดหลักสูตรการเรียน การคัด เลือกครู  การก าหนดเงิน เดือน ทั้ งนี้ เพราะ
กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณในแต่ละโรงเรียนมาจัดสรรกันเอง โรงเรียนใดที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดดเด่น ย่อมจะได้รับการจัดสรรการเงินจากกระทรวงที่ดีขึ้น 
        (2.2) ประเทศสิงคโปร์จัดให้มีการอบรมตลอดจนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้อาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตรเพ่ือผลิตครูเข้าสู่โรงเรียนรัฐ และครูผู้สอนจะต้องได้รับการ
อบรมความรู้ความสามารถทุกปีเป็นเวลา 100 ชั่วโมง รวมทั้งการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า ทักษะ
ในการวางแผนบริหารงานบุคคลให้กับผู้สอน 
        (2.3)  รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือศึกษาระบบ
บริหารและการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ซึ่งได้รับอิสระด้านการบริหาร



81 
 

 

การเงิน และการบริหารงานบุคคล มีการบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
ไปใช้อย่างเหมาะสม177 
      (3) ระบบบริหารผลตอบแทนทางวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการศึกษา178 
        (3.1) ระบบเงินเดือนจะถูกน ามาใช้แทนระบบอัตราเงินเดือนโดย
ไม่มีการข้ึนเงินเดือนประจ าปีแบบเดิม 
        (3.2) ผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นปัจจัยในการน ามาซึ่งรางวัลและ
การยกย่อง โดยท าเป็นประจ าทุกปี ในการเลื่อนต าแหน่งและให้เงินพิเศษคณาจารย์ 
        (3.3) ให้ความส าคัญกับคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัย ในการได้เลื่อน
วิทยฐานะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 20%  
       (4) กระทรวงการศึกษาของสิงคโปร์ ด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้ บริหาร
โรงเรียนในระดับนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์วิจัยที่เรียกว่า “NIE Center for Educational Research: 
NIECE” ศูนย์ผู้บริหารการศึกษาที่เรียกว่า “Principals’ Education Center” 
       (5) ประเทศสิงคโปร์มีการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
ทางด้านการศึกษาระหว่างเพศหญิงและชาย การศึกษาเปิดโอกาสให้เพศหญิงมีความเป็นผู้น า และยัง
พบว่าเด็กผู้หญิงมีผลการเรียนที่ดีกว่าเด็กผู้ชายในระดับชั้นประถมและมัธยม 
 

 
 

ภาพที่ 4.6  ปัจจัยที่ช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของสิงคโปร์ 

                                                           

  
177เรื่องเดียวกัน. 

  178เรื่องเดียวกัน.  
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ภาพที ่4.7 การจัดอันดับทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโปรแกรมการประเมินผล 
               หลักสูตรนานาชาติ ปี พ.ศ. 2555 (PISA 2012)179 

                                                           

  179Drew Desilver, U.S. Students Improving-Slowly-In Math and Science, but 
Still Lagging Internationally,  Retrieved March 10, 2016 from http://www.pew 
research.org/fact-tank/2015/02/02/u-s-students-improving-slowly-in-math-and-
science-but-still-lagging-internationall 
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ภาพที่ 4.8  ดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันในคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
                ในโรงเรียน ปี พ.ศ. 2557-2558 (GCI: 2014-2015)180 

                                                           

  180World Economic Forum, op. cit. 
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ภาพที ่4.9  อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี พ.ศ. 2558181 
 

                                                           

  181QS TopUniversities, Retrieved March 10, 2016 from http://www.topuniver 
sities.com 
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ภาพที ่4.10  อัตราการรู้หนังสือของประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2555182  
 
      

                                                           

  182ASEAN State of Education Report 2013, op. cit. 
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   4.2.1.2 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสิงคโปร์ 
    คณะกรรมการแผนเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ (The Economic Strategies 
Committee) ได้มีความพยายามในการเพ่ิมทักษะและผลิตภาพของแรงงาน ที่เป็นแนวทางในการ
ช่วยเพ่ิมอัตราค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงาน และช่วยแรงงานที่มีค่าแรงต่ าได้ อีกทั้งการที่แรงงานได้รับ
การเพ่ิมของทักษะจะส่งผลต่อผลิตภาพของแรงงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีความส าคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของประเทศในอนาคต183 ดังนั้น กระทรวงก าลังแรงงานของสิงคโปร์ หรือ Ministry of Manpower 
(MOM) จึงได้พัฒนาระบบการฝึกทักษะ เพ่ือเปิดโอกาสให้แรงงานทุกคนสามารถเข้าถึงและมีโอกาส
ในการเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถ อันน าไปสู่การมีงานท าและลดการว่างงานได้ โดยท างาน
ร่วมกับส านักงาน Singapore Workforce Development Agency หรือ SWDA ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลางที่มีบทบาทในการบริหารระบบการฝึกเพ่ิมทักษะและความรู้ให้แก่แรงงานสิงคโปร์ทั้งประเทศ184  
      1) ระบบการฝึกอบรมแรงงานในสิงคโปร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ185  
       (1) ก่อนท างาน (Pre-employment Education and Training: 
PET) โดย PET ดูแลเรื่องการพัฒนาการตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเตรียม
ความพร้อมทางด้านการศึกษาและทางด้านทักษะในด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
       (2) หลังจากเข้าท างานแล้ว (Continuing Education and Training: 
CET) โดย CET ดูแลผู้ใหญ่และผู้ที่อยู่ในวัยท างาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ก าลังแรงงานมีสมรรถนะ 
(Competency) ที่ต้องการ เพ่ือให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน สามารถหางานได้และเพ่ือให้
อุตสาหกรรมได้รับผลประโยชน์จากสมรรถนะของแรงงานฝีมือ ดังนั้น CET มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ 
ก าลังแรงงานและภาคอุตสาหกรรม  
     2) องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาก าลังแรงงาน 
      องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการผลักดันแนวทางใน
การพัฒนาก าลังคนในด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนั้น มีดังนี้ 
       (1) สถาบันการศึกษาเทคนิค (ITE) มีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนา
ก าลังคนในด้านทักษะฝีมือแรงงานมาตั้งแต่แรกเริ่ม ก่อนที่สิงคโปร์จะได้รับเอกราชในปี  พ.ศ. 2508 
เสียอีก สถาบัน ITE มีเครือข่ายสถาบัน 11 แห่ง ได้มีการจัดหลักสูตรอบรม เพ่ือฝึกทักษะและความรู้
ทางเทคนิคโดยเชื่อมโยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง 11 แห่ง อย่างทั่วถึงกันทั้งหมด186 โดยอบรมให้

                                                           

  183สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, การพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศสิงคโปร์, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 
2559 จาก http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi/?page=gui/content/displayContent.php& 
contentID=2 
  184เรื่องเดียวกัน. 
  185ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, หน้า 111. 
  186สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, เรื่องเดิม. 
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เป็นไปตามระบบการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (The National Skills Recognition 
System: NSRS) ซึ่งระบบ NSRS จะอยู่ภายใตการสนับสนุนและดูแลโดยองคกรพัฒนาแรงงานแห่ง
สิงคโปร์ที่เป็นหน่วยงานกลางคือ SWDA187 
       (2) SWDA เป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบการฝึกอบรมทาง
ทักษะหลังจากเข้าท างานแล้ว (CET) โดย ระบบ CET นั้นมีความหลากหลายทางแรงงานมากกว่า
ระบบก่อนท างาน (PET) ดังนั้น ความท้าทายของ SWDA จึงอยู่ที่การพัฒนาระบบเพ่ือให้ก าลัง
แรงงานมีสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการในตลาดแรงงาน รวมทั้งช่วยให้แรงงานสามารถหา
งานได้และมีความมั่นคงในการท างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะมีผลต่อความ
เจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ188 SWDA ก่อก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เมื่อรัฐบาลสิงคโปร์ได้เริ่ม
รวมโปรแกรมการฝึกทักษะของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่กระจัดกระจายเข้ามารวมศูนย์ไว้ด้วยกันที่
หน่วยงานเดียวชื่อว่า The Singapore Workforce Development Agency (WDA) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2548 WDA ได้เริ่มประกาศใช้ The Singapore Workforce Skills Qualifications System 
หรือ WSQ และแรกเริ่มมีเพียงกรอบ WSQ ส าหรับ 3 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail) 
อุตสาหกรรมการเงิน (Financial Industry Competency Standards) และ ภาคการฝึกอบรม 
(Training) เท่านั้น ต่อมาได้เพ่ิมสาขาเรื่อยๆ ในทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 มีกรอบ WSQ รวม
ทั้งสิ้น 18 สาขา189 
       และแล้วในปี พ.ศ. 2551 สิงคโปร์ได้ประกาศแผนแม่บท CET อย่าง
จริงจังเพ่ือให้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะในระบบหลังจากเข้าท างานแล้ว (CET) อย่างต่อเนื่องไปใน
อนาคต190 และมีแนวทางในการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา PET อีกทั้งยังคงมีการเพ่ิมกรอบ SWQ 
ในสาขาต่างๆ อีกเรื่อยมา กระทั่งปี พ.ศ. 2553 ได้มีการรวมระบบมาตรฐาน WSQ เข้าสู่ระบบ 
Singapore Standard Educational Classification (SSEC) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของประเทศใน
การจัดแบ่งระดับและคุณสมบัติในด้านการศึกษา ทั้งนี้การรวมระบบ WSQ เข้ากับ SSEC ส่งผลให้
มาตรฐานของ WSQ ถูกรับรองในระบบการศึกษาและสามารถเทียบกับระดับการศึกษาที่สูงกว่าระดับ
มัธยมศึกษาข้ึนไป191  
       หน่วยงาน SWDA ถูกจัดตั้งให้มีบทบาทในการพัฒนาและก าหนดกรอบ 
SWQ ให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย เพ่ือรองรับความต้องการทางอุตสาหกรรม 
แรงงานมีวุฒิการศึกษาจากระบบ PET หรือผู้ที่ไม่มีก็สามารถเข้าฝึกอบรมได้192เป็นผลท าให้คนของ

                                                           

  187วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงคโปร์, ค้นวันที่ 6 มิถุนายน 2558 จาก https://sites. 
google.com/site/jaranchai208/khorngsrang-phun-than/wi-thya-sastr-elea-thekhnoloyi 
  188สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, เรื่องเดิม. 
  189เรื่องเดียวกัน.  
  190เรื่องเดียวกัน.  
  191เรื่องเดียวกัน.  
  192เรื่องเดียวกัน.  
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ประเทศท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา เข้ามาเป็นก าลังแรงงานของประเทศกว่า 500,000 
คน และเป็นแรงงานครัวเรือนมีจ านวนสูง 1.73 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2552193  
      3) ปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยผลักดันให้การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางอย่าง SWDA ให้
รับผิดชอบดูแลการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของชาติแล้ว แล้วรัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดท า “แผนสร้าง
แรงจูงใจ” ซึ่งอยู่ภายใต้แผนเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Economic Plan) หรือ SEP เป็น
แผนช่วยเหลือด้านการเงินในการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น194 Training Grant Scheme, Training 
Voucher Scheme, Total Company Training Plan, Training Leave Scheme, SME Manager 
Scheme, Critical Skills Training Scheme  
 

 
 

ภาพที่ 4.11  แผนสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือแรงงานของสิงคโปร์ 
 

                                                           

  
193เรื่องเดียวกัน. 

  194เรื่องเดียวกัน. 
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    4.2.1.3 ปัจจัยด้านกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องในการพัฒนา 
      ศักยภาพแรงงานวิชาชีพของประเทศสิงคโปร์ 
    กฎระเบียบหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอันเป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังคนด้าน
แรงงาน ของประเทศสิงคโปร์นั้น จากการรายงานข้อมูลของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พบว่า 
สิงคโปร์ให้ความส าคัญมากกับกฎหมายด้านแรงงาน การสร้างงานในตลาดแรงงานในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ได้ก าหนด “Manpower Policy Master Plan” ซึ่งเป็น
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดนโยบาย และมาตรการในเรื่องแรงงานของประเทศ ได้แก่ สวัสดิการ
แรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน และคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึง การก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพโดยเสรี ฉะนั้น ประเทศสิงคโปร์ได้จัดท ามาตรการรองรับการเคลื่อนย้าย
เพ่ือเป็นการอ านวยการให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ หรือ วิชาชีพได้สะดวกยิ่งขึ้น และมี
ศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน มีดังนี้ 
      1)  กรอบคุณวุฒิทักษะแรงงานแห่งชาติสิงคโปร์ (WSQ) 
      องค์การแรงงานนานาชาติ (International Labour Organization: ILO) 
ได้นิยามกรอบคุณวุฒิไว้ว่า เป็นเครื่องมือในการพัฒนา จ าแนกประเภทและรับรองทักษะ ความรู้และ
ความสามารถตามล าดับชั้นที่ก าหนดไว้ เป็นหนทางหนึ่งในการวางโครงสร้างคุณวุฒิใหม่และคุณวุฒิที่
มีอยู่แล้ว ซึ่งจะมีผลการเรียนรู้เป็นตัวก าหนด เช่น ค าอธิบายที่ชัดเจนว่าผู้เรียนต้องรู้อะไรบ้างหรือ
สามารถท าอะไรได้บ้าง ซึ่งกรอบคุณวุฒิจะชี้ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบคุณภาพของคุณวุฒิที่แตกต่าง
กันและจะก้าวจากคุณวุฒิหนึ่งไปสู่อีกคุณวุฒิหนึ่งได้อย่างไรไม่ว่าจะอยู่ภายในภาคอุตสาหกรรมหรือ
สาขาอาชีพเดียวกันหรือข้ามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือสาขาอาชีพอ่ืน195 
      กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของหลายๆ ประเทศไม่เพียงแค่ครอบคลุมคุณวุฒิ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงคุณวุฒิระดับโรงเรียนและอุดมศึกษาด้วย
เช่นกัน ดังนั้นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นหนึ่งในบรรดาส่วนประกอบส าคัญทั้งหลายของระบบ
การศึกษาและการฝึกอบรมที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะให้มีประสิทธิภาพ196 ซึ่งการท างาน ต้องใช้
ความรู้  ทักษะ และความสามารถมาประยุกต์เ ข้าด้วยกันเพ่ือการประกอบอาชีพที่ เรียกว่า 
“สมรรถนะ” โดยแต่ละอาชีพจ าเป็นต้องมีสมรรถนะหลายด้าน การใช้ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอต่อการท างาน แรงงานจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะไม่ว่าจะมีคุณวุฒิการศึกษาหรือไม่มี

                                                           

  195มูลนิธิเทมาเสก สิงคโปร์โพลีเทคนิค และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, เอกสารก าหนดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน, 
ใน โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพ (หลักสูตรเฉพาะทาง) ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558, ค้น
วันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก  http://home.dsd.go.th/hr/web/uploaded/montika/THAI%20 
Workshop%201.pdf 
  196เรื่องเดียวกัน.  
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คุณวุฒิในสาขาที่ท าอาชีพนั้นหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งแต่ละอาชีพมีลักษณะงานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ออกไป จึงจ าเป็นต้องใช้สมรรถนะที่หลากหลายในการท างานในหน้าที่นั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ197  
      ดังนั้น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละประเทศ จึง
ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือการรับรองสมรรถนะของก าลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า กรอบคุณวุฒิวิชาชีพเป็น
กระบวนการรับรอง เพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ
คุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้198  
      เช่นนั้นแล้ว กระทรวงแรงงานประเทศสิงคโปร์ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็น
และความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน จึงได้ร่วมมือกับส านักงาน  
SWDA พัฒนากรอบคุณวุฒิทักษะแรงงาน (WSQ) ทั้งสิ้น 26 สาขาอาชีพ199 อันจะเป็นกลไกส าคัญที่
จะยกระดับความก้าวหน้าและอัตราผลผลิตของก าลังคนในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงการจัดท ากรอบคุณวุฒิ
ทักษะแรงงานในทุกสาขาอาชีพได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถของแรงงานสิงคโปร์อย่างแท้จริง200 เพราะกรอบคุณวุฒิทักษะแรงงานแห่งชาติของ
ประเทศสิงคโปร์นั้นมีความเฉพาะเจาะจง โดยครอบคลุมด้าน การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิค
และอาชีพส าหรับแรงงานผู้ใหญ่201  
      ยิ่งไปกว่านั้น กรอบคุณวุฒิทักษะแรงงาน ยังช่วยผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานทักษะ กลยุทธ์การประเมินและหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับอุตสาหกรรม
อีกด้วย202  
 

                                                           

  197สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ: ความส าคัญของระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://www.tpqi.go.th/qualification.php 
  198เรื่องเดียวกัน. 
  199ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, หน้า 176.  
  200เรื่องเดียวกัน, หน้า 176. 
  201มูลนิธิเทมาเสก สิงคโปร์โพลีเทคนิค และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, เรื่องเดิม. 
  202ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย: การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, หน้า 176. 
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ภาพที่ 4.12 กรอบคุณวุฒิทักษะแรงงานแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ (WSQ)203 
 
       (1) แนวทางการเพ่ิมทักษะแรงงาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน204 ได้แก่ 
ด้านทักษะพ้ืนฐาน (Foundational Skills) ประกอบด้วย เขตทักษะความรู้และคุณลักษณะที่จ าเป็น
ต่อแรงงานทุกคน กล่าวคือ ความสามารถในการท างานได้ เช่น ทักษะความสามารถในการปรับตัวเข้า
กับความต้องการในงานใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างาน ท าให้แรงงานสามารถ
น าไปใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม และด้านทักษะในการประกอบอาชีพ (Industry & Occupational 
Skills) ครอบคลุมทักษะส าคัญที่จะท าให้แรงงานเกิดความช านาญในอาชีพ โดยภาคอุตสาหกรรม 
สถาบันฝึกอบรม และสหภาพแรงงานได้ร่วมกันจัดตั้ง The Industry Skills and Training Council 
(ISTC) เพ่ือก าหนดทักษะของแรงงาน และพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 
       (2) ขั้นตอนการขอรับรองคุณวุฒิแรงงานของสิงคโปร์ มีเงื่อนไขคือ205

ต้องผ่านการฝึกอบรมและการประเมิน WSQ จนได้รับ Statement of Attainment (SOA) โดยการ
ฝึกและประเมินผล 10 ชั่วโมง จะเท่ากับ 1 WSQ Credit Value และเมื่อสะสม SOA ได้ครบตาม
เงื่อนไขของแต่ละระดับคุณวุฒิ จะได้รับใบรับรองคุณวุฒิอันประกอบด้วย หนังสือรับรอง ใบรับรองผล
การศึกษา เข็มเครื่องหมาย WDA 
      2) ระบบการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศสิงคโปร์206 
       (1) แนวทางการพัฒนาก าลังแรงงานที่ถูกก าหนดโดย WSQ ซ่ึงให้อยู่
ภายใต้ระบบที่เรียกว่า NSRS 
       (2) ระบบ NSRS ของสิงคโปร์ อิงแนวทางของ British National 
Vocational Qualifications (NVQ) เป็นต้นแบบ  

                                                           

  203เรื่องเดียวกัน, หน้า 179. 
  204เรื่องเดียวกัน, หน้า 176. 
  205เรื่องเดียวกัน, หน้า 177. 
  206สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ: ความส าคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ, ค้น
วันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://www.tpqi.go.th/qualification.php 
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       (3) การออกใบรับรองทักษะที่เรียกว่า National Skills Certificate 
เพ่ือรับรองทักษะในการท างานส าหรับนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ท างาน และส าหรับก าลังแรงงานใน
ตลาดแรงงานทุกอุตสาหกรรม ที่ผ่านการฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรม 11 แห่งทั่วประเทศ และผ่าน
การทดสอบ Public Vocational Tests 
       (4) NSRS เป็นกลไกที่อยู่ในการก ากับดูแลของกลไกภาครัฐด้านการ
พัฒนาก าลังแรงงานสิงคโปร์ (SWDA) และสภาทักษะแห่งชาติ (National Skills Council) 
       (5) NSRS เป็นระบบที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคนายจ้าง ภาค
แรงงาน และภาครัฐ โดยมาตรฐานฝีมือแรงงานภายใต้ NSRS ของสิงคโปร์นั้น พัฒนาขึ้นโดยอาศัย
ความร่วมมือของคณะกรรมการมาตรฐานทักษะทางอุตสาหกรรม ( Industry Skills Standards 
Committee) ในแต่ละด้าน 
       (6) ใช้ NSRS เป็นระบบในการจัดทิศทางให้ก าลังแรงงานของสิงคโปร์
เตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองด้วยสมรรถนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพแต่ละด้าน 
       (7)  NSRS มีแนวทางในรับรองฝีมือแรงงานกว้างๆ 3 ระดับ โดยลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ สามารถเลือกพัฒนาหน่วยทักษะ และหน่วยสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับตนในแต่
ละช่วงเวลา ในแต่ละระดับซึ่งมีความซับซ้อนและความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป 
       (8) NSRS ยังคงขยายการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานครอบคลุม
ออกไปเรื่อยๆ เช่น ด้านการบริการสังคมและชุมชน ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการท่องเที่ยวและที่พัก 
      3) ช่องทางและรูปแบบการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานในสิงคโปร์207 
       (1) ฝึกงานไปพร้อมกับการท างาน (On-the-Job Training) 
       (2) เข้าฝึกในสถานที่ฝึกอย่างเป็นกิจลักษณะ 
       (3) ฝึกด้วยตนเองทางสื่อเอกสาร 
       (4) สื่อการฝึกทางไกลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                         
  4.2.2  แนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีของสิงคโปร์ 
  การเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพบัญชี ส่งผลให้หลายประเทศในอาเซียนต้องปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบและกฎเกณฑ์รวมไปถึงการวางแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกัน  
  การปรับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีเป็นประเด็นส าคัญล าดับแรกที่ทุกประเทศใน
อาเซียนจะต้องยึดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกันและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
ดังนั้น ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับประเทศอ่ืนๆ อีกกว่า 120 ประเทศทั่วโลกจึงยึด
มาตรฐานและรูปแบบการรายงานทางบัญชีตามที่สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ( IFAC) ก าหนด 
รวมไปถึงการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพบัญชีที่เรียกว่า มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) เช่นกัน 

                                                           

  207เรื่องเดียวกัน. 
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  IES เป็นรากฐานการเรียนรู้ การวางหลักสูตร การก าหนดคุณสมบัติ การฝึกอบรม และการ
ควบคุมทางวิชาชีพบัญชีเอาไว้ให้แต่ละประเทศยึดถือเป็นแนวทางก าหนดมาตรฐานอ้างอิงตาม  IES 
โดยแต่ละประเทศสามารถน าหลักเกณฑ์ไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทภายในประเทศ ดังนั้น IES จึงมี
ความส าคัญส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาได้มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติที่เหมาะสม  
    4.2.2.1 IES กับการก าหนดกฏเกณฑ์ในส่งเสริม ควบคุม และพัฒนาการศึกษาวิชา 
      ชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์ 
    ประเทศสิงคโปร์ ได้ยอมรับในหลักการของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ( IFAC) 
โดยอ้างอิง IES เป็นแนวทางในการวางกฎเกณฑ์ที่จะให้มีการส่งเสริม ควบคุมและพัฒนาทาง
การศึกษาวิชาชีพบัญชีของประเทศเช่นเดียวกับนานาประเทศ โดยเนื้อหาทั้ง  8 ฉบับของ IES ถูก
จ าแนกรายละเอียดออกเป็น 3 ด้าน เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ด้านการวางกฎเกณฑ์ใน
การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชี ด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพบัญชี และการควบคุมและก ากับ
จรรยาบรรณส าหรับนักวิชาชีพบัญชี 
      1) ด้านการวางกฎเกณฑ์ ในการ พัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชีมี
รายละเอียดของ IES ในประเด็นดังนี ้
       (1) IES 1: ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัตินักบัญชี (Entry Requirements to 
a Program of Professional Accounting Education) ที่ก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพจะต้องส าเร็จ
การศึกษาขั้นต่ าทางด้านการบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่เปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรการบัญชี ซึ่งมีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาอย่างเป็นระบบ และสถาบันการศึกษา
ต้องมีการจัดเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ และมีความสามารถ
เป็นนักบัญชีมืออาชีพ ตามท่ีก าหนดไว้ใน IES 2 
       (2) IES 2: ว่าด้วยเรื่อง การระบุหัวข้อในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ
บัญชี (Content of Professional Accounting Education Programs) ที่ต้องมีสาระส าคัญ
ครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 
        (2.1) หัวข้อเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และหัวข้ออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยวิชา บัญชีการเงินและรายงานทางการเงิน บัญชีบริหารและการควบคุม ภาษีอากร ธุรกิจ
และกฎหมายธุรกิจ การตรวจสอบและการรับรอง การเงินและการจั ดการทางการเงิน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
        (2.2) หัวข้อเกี่ยวกับองค์กร และ ธุ รกิจประกอบด้วยวิชา
เศรษฐศาสตร์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ ตลาดเงิน วิธีการเชิง
ปริมาณ พฤติกรรมองค์กร การจัดการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ 
        (2.3) หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยวิชา เช่น 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
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       (3) IES 5: ว่าด้วยเรื่อง การก าหนดคุณสมบัติของนักบัญชีเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การฝึกหัดงาน (Practical Experience Requirements) โดยที่นักวิชาชีพบัญชีต้องผ่าน
การฝึกหัดงานทางวิชาชีพเป็นระยะเวลานานพอที่ผู้ขึ้นทะเบียนจะมีความรู้ทางวิชาชีพทักษะทาง
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี และพร้อมส าหรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักวิชาชีพบัญชีได้ต้อง
ผ่านการฝึกหัดงานทางวิชาชีพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 
       (4) IES 7: ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดย
ก าหนดให้นักวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่ท าหน้าที่เป็นนักวิชาชีพบัญชี ผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) 
โดยนักวิชาชีพบัญชีต้องผ่านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้อย 120 ชั่วโมงภายใน
ระยะเวลา 3 ปี และต้องเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองทางวิชาชีพอย่าง
น้อย 60 ชั่วโมง และในแต่ละปีต้องผ่านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
      2) ด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพบัญชี  
      เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
ของนักบัญชี เพ่ือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างราบรื่น ส าเร็จหลักสูตรแล้วสามารถน าความรู้ 
ทัศนคติ ทักษะที่สั่งสม ไปปรับใช้ในการท างานได้ ส่งผลให้มีการยกระดับศักยภาพทั้งทางเทคนิคการ
บัญชีและทักษะเสริม โดยมีรายละเอียดของ IES ในประเด็นดังนี้ 
       (1) IES 3: ว่าด้วยเรื่อง การก าหนดทักษะทางวิชาชีพให้นักบัญชีมือ
อาชีพ (Professional Skills) ต้องม ี5 ทักษะ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะด้านสติปัญญา ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ทักษะด้านบุคคล 
ทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร  
       (2) IES 6: ว่าด้วยเรื่อง การก าหนดให้นักบัญชีมืออาชีพจะต้องผ่าน
การประเมินศักยภาพและความสามารถทางวิชาชีพ (Assessment of Professional Capabilities 
and Competence) ซึ่งจะเป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนคุณค่า ทัศนคติ
ทางวิชาชีพและจริยธรรม 
       (3) IES 8: ว่าด้วยเรื่อง การก าหนดสมรรถนะส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชี (Competence Requirements for Audit Professionals) ซึ่งก าหนดว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักบัญชีมืออาชีพดังที่กล่าว ไว้ใน IES ฉบับที่ 
1-7 แล้วยังต้องมี ความรู้ความสามารถในการสอบบัญชีข้อมูลทางการเงินการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินในระดับสูง มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ตรวจสอบบัญชี 
      3) การควบคุมจรรยาบรรณการก ากับให้เป็นไปตามบทลงโทษส าหรับนัก
วิชาชีพบัญชีโดยมีรายละเอียดของ IES 4 ในประเด็นสาระส าคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง 
ความสามารถและความระมัดระวังทางวิชาชีพ การรักษาความลับ การปฏิบัติตามระเบียบทางวิชาชีพ 
ให้นักวิชาชีพบัญชีต้องมีจรรยาบรรณยึดถือตาม Code of Ethics for Professional Accountants 
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    4.2.2.2 บทบาทขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีในสิงคโปร์ 
      1) สถาบันนักบัญชีขึ้นทะเบียนแห่งประเทศสิงคโปร์  (Institute of 
Singapore Chartered Accountants: ISCA) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1963 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศสิงคโปร์  โดยมีหน้าที่หลักคือ 
การรับรองปริญญาด้านบัญชี การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต รวมทั้งการพัฒนาด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี รวมทั้งงานวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการบัญชี นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
ข่าวและเหตุการณค์รอบคลุมเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอีกด้วย ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 27,000 คน208 
       (1) เงื่อนไขการเป็นสมาชิก ISCA คือ สมาชิกของสถาบันต้องส าเร็จ
การศึกษาทางด้านบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้จบสายบัญชีมา จะเป็นสมาชิกได้ต้องผ่านโปรแกรมทางวิชาชีพ 
ความรู้เฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 6 หมวด209 ได้แก่ Ethics and Professionalism, Financial 
Reporting, Assurance Business Value, Governance and Risk, Taxation, and Integrative 
Business Solution 
       (2) ดูแลหลักสูตรการบัญชีของมหาวิทยาลัยรัฐ 3 แห่ง National 
University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore 
Management University (SMU) 
      2) ส านักงานก ากับดูแลด้ านบัญชีและองค์กร  (Accounting and 
Corporate Regulatory Authority: ACRA) ที่ก ากับดูแลบริษัทไม่ว่าจะระดมทุนผ่านตลาดทุน 
หรือไม่ก็ตาม210 
      3) Registrar of Co-Operative Societies ที่ก ากับดูแลสหกรณ์211 
      4)  Registrar of Societies ที่ก ากับดูแลสมาคม212 
      5) Accounting Standards Council (ASC) หน้าที่ก าหนดมาตรฐานการ
บัญชีแทน Council on Corporate Disclosure and Governance (CCDG) และ ASC ยังก าหนด
มาตรฐานการบัญชีส าหรับบริษัท มูลนิธิ สหกรณ์ และสมาคม ซึ่งทิศทางการก ากับดูแลของ ASC ยัง

                                                           

  208สภาวิชาชีพบัญชี, วิชาชีพบัญชีและการศึกษาในสิงคโปร์, ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2559 
จาก http://www.fap.or.th/images/column_1370856210/FAP%20News%20No%2013_ 
6.pdf 
  

209เรื่องเดียวกัน. 
  210สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย, เรียนรู้...สิงคโปร์: เรียนรู้การออกมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการก ากับดูแลการรายงานทางการเงินในสิงคโปร์, ค้นวันที ่15 มีนาคม 2559 จาก 
http://www.fap.or.th/images/column_1370856210/FAP_Newsletter_40_AEC.pdf 
  211เรื่องเดียวกัน.  
  212เรื่องเดียวกัน.  
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ประสานงานกันอย่างงใกล้ชิดกับหน่วยงาน ACRA Registrar of Co-Operative Societies และ 
Registrar of Societies213 
    4.2.2.3 กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการก ากับ ควบคุม ดูแลเพื่อให้เกิดการ 
                               พัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีสิงคโปร์ 
    การวางกฎระเบียบขององค์กรวิชาชีพในสิงคโปร์ มุ่งส่งเสริมให้แรงงานวิชาชีพบัญชี
มีการพัฒนาศักยภาพทางเทคนิค ความรู้ ทักษะ โดยการก าหนดให้มีการเรียนรู้และอบรมทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ก าหนดเงื่อนไขให้นักบัญชีมีการบริการสาธารณะในองค์กรต่างๆ ก่อนที่จะมาขึ้น
ทะเบียนเป็นนักวิชาชีพ นับเป็นการพัฒนาทางทัศนคติไปในตัว อีกทั้งยังเปิดโอกาสและวาง
โปรแกรมหลักสูตรทางบัญชี ให้ผู้ที่ไม่ได้จบในสายบัญชีได้เข้ามาเป็นผู้ท าบัญชี นับว่าเป็นการเปิด
โอกาสทางวิชาชีพให้แก่แรงงานในประเทศและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้
อีกทางหนึ่ง 
    องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในสิงคโปร์นับได้ว่ามีบทบาทในการพัฒนานักบัญชี
สิงคโปร์ให้มีศักยภาพในทางเทคนิค มีความรู้ทางทักษะในการปฏิบัติการทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพสูง 
จนสร้างให้เกิดการแข่งขันที่ช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะดึงดูดนักลงทุนเข้ามา อีกทั้งยัง
ดึงดูดนักบัญชีในประเทศอ่ืนๆ ที่มีความรู้สูงเข้ามาในประเทศ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูง ซึ่งเป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือดึงดูดนักวิชาชีพที่มีทักษะสูงเข้า
มาในประเทศ 
    และด้วยการลงทุนที่มีการเติบสูงมากในสิงคโปร์เมื่อมีการเปิด AEC ท าให้การพัฒนา
ศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีของสิงคโปร์ในปัจจุบัน จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การวางกฎกติกาเพ่ือให้วิชาชีพ
บัญชีเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ฉะนั้น จึงมีการพัฒนามาตรฐานทางการบัญชีเพ่ือสอดรับกับตลาดทุนและตลาดแรงงานที่
ขยายตัวเข้ามาในประเทศ โดยมีการค านึงถึงความแตกต่างของขนาด โครงสร้างในแต่ละองค์กร 
    งานวิจัยในหัวข้อนี้จะเน้นไปที่การวางกฎกติกาขององค์กรวิชาชีพบัญชีสิงคโปร์ใน
การพัฒนานักวิชาชีพบัญชี ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติการทางบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางให้นักบัญชีไทยตระหนักรู้ถึงความส าคัญของมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทต่อการรายงานทางการเงิน การวางมาตรฐานสอบบัญชีและควบคุม
คุณภาพในงานการสอบบัญชีของนักบัญชี 
      1)  การก าหนดมาตรฐานการบัญชีของสิงคโปร์ 
      มาตรฐานการบัญชีสิงคโปร์เดิมนั้น มีหน่วยงาน Council on Corporate 
Disclosure and Governance (CCDG) เป็นผู้ก าหนด ต่อมาจึงตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ คือ 
Accounting Standards Council (ASC) เพ่ือริเริ่มให้เกิดความสม่ าเสมอในมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างองค์กรทางสังคมท่ีแตกต่างกันให้มีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการรายงานทางการเงิน

                                                           

  213เรื่องเดียวกัน.  
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ให้เป็นระบบเดียวกัน ได้แก่ บริษัท มูลนิธิ สหกรณ์ และสมาคม214 ASC ได้มีการปรับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินหรือที่เรียกว่า Singapore Financial Accounting Standards (SFAS) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( International Financial 
Reporting Standards: IFRS) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้215 
       (1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศสิงคโปร์ (SFRS) มี
ต้นแบบ คอื มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) และ IFRS 
       (2) สิงคโปร์ได้เปลี่ยนแปลงจาก IFRS ในหลายประเด็น SFRS ถูก
ก าหนดขึ้นเพ่ือน ามาใช้กับงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป และรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ของกิจการ
ที่แสวงหาก าไรทั้งนี้หากกิจการได้รับอนุญาตจากผู้ก ากับหลักทรัพย์กิจการสามารถใช้ IFRS แทน 
SFRS ได ้
       (3) ASC และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์มีโครงการที่จะน า
กรอบการรายงานทางการเงินแบบใหม่ที่มีความเหมือนกัน (Identical) กับ IFRS มาใช้โดยจะเริ่ม ในปี 
พ.ศ. 2561 
       (4) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศสิงคโปร์ ส าหรับ 
กิจการขนาดเล็ก (SFRS for Small Entities) ซึ่งจัดท าโดย ASC เพ่ือใช้กับกิจการขนาดเล็ก ซึ่งงบ
การเงินถูกจัดท าขึ้นส าหรับผู้จัดการที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือส าหรับเจ้าหน้าที่ภาษีหรือหน่วยงาน
ภาครัฐเท่านั้น 
       (5) ถึงแม้บริษัทในประเทศสิงคโปร์จะจัดเป็น SMEs ตามค านิยามของ
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทจะสามารถ
น า SFRS for Small Entities มาใช้ได้ 
       (6) SFRS ถือเป็นกรอบทางเลือกในการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้  
        (6.1) กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
        (6.2) กิจการได้เผยแพร่งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปให้แก่
ผู้ใช้งบการเงินภายนอก 
        (6.3) กิจการต้องมีคุณสมบัตินี้จ านวน 2 ประการเป็นอย่างน้อย   
            (6.3.1) มีรายได้ต่อปีทั้งหมดไม่เกิน 10 SGD  
            (6.3.2) มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 10 SGD  
            (6.3.3) มีจ านวนพนักงานทั้งหมดไม่เกิน 50 คน 
        (6.4)  กิจการจะมีส่วนได้เสียสาธารณะเมื่อ 

                                                           

  214เรื่องเดียวกัน. 
  215กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “DBD ACCOUNTING SMEs,” วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจ 
5, 28 (กันยายน-ตุลาคม 2557): 3-11. 
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             (6.4.1) กิจการมีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ซึ่งมีการซื้อ
ขายต่อประชาชน หรืออยู่ในกระบวนการออกตราสารเหล่านั้น เพ่ือการขายต่อประชาชน (ตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือนอกตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดใน
ท้องถิ่นและตลาดในภูมิภาค) 
             (6.4.2) กิจการด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของ
กลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทประกันชีวิต ตัวแทนซื้อขาย
ทรัพย์กองทุนรวมและธนาคารเพ่ือการลงทุน 
              (6.4.3) เป็นบริษัทมหาชน ภายใต้พระราชบัญญัตินิติบุคคล
ของประเทศสิงคโปร์ (Singapore Company Act) หรือเป็นมูลนิธิภายใต้พระราชบัญญัติมูลนิธิ 
(Charities Act)  
           (6.4.4) บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่ใช้ SFRS แบบเต็มรูปแบบ 
หรือเป็นส่วนหนึ่งในงบการเงินรวมที่ใช้ SFRS แบบเต็มรูปแบบ กิจการเหล่านั้นสามารถใช้ SFRS 
แบบเต็มรูปแบบได้ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติตาม SFRS for Small Entities ก็ตาม      
     2) การก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี 
      ส านักงานก ากับดูแลด้านบัญชีและองค์กร (ACRA) เป็นองค์กรเดียวที่ก ากับ
ดูแลการจัดท างบการเงินของนิติบุคคลทั้งบริษัทที่ระดมในตลาดทุนและไม่ได้ระดมทุนในตลาดทุน 
ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ และนิติบุคคลต่างชาติที่มาระดมทุนใน
ตลาดทุนสิงคโปร์216 มาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศสิงคโปร์มีรากฐานและปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ มีการน าเอามาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเต็มรูปแบบตาม
มาตรฐานสากล ผู้สอบบัญชีต้องเป็นอิสระจากบริษัทที่ตนก าลังตรวจสอบ บรรดามาตรฐานการ
ตรวจสอบได้รับการดูแลโดย ACRA โดยคณะกรรมการตามกฎหมาย ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาวุโสไม่เกิน 15 คน ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชีจากภาครัฐและสมาชิกอีกคนหนึ่งที่ไม่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางบัญชี และท้ังสองจะถูกเสนอชื่อโดยสถาบันนักบัญชีวิชาชีพขึ้นทะเบียน (ISCA)217 
       (1) การเข้าสู่วิชาชีพสอบบัญชีในประเทศสิงคโปร์นั้นต้องผ่านขั้นตอน 
การคัดกรองคุณสมบัติ218 โดยเริ่มจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันนักบัญชีวิชาชีพขึ้น
ทะเบียน (ISCA) ขณะก าลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา บัณฑิตจะต้องผ่าน

                                                           

  216สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย, เรื่องเดิม. 
  217ณดา จันทร์สม, ความพร้อมตลาดทุนไทยสู่การแข่งขันอย่างมีธรรมาภิบาลในประชาคม
อาเซียน ปี 2015 (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558),
หน้า 97.  
  

218ภัทรพร ศุกลรัตน์มณีกร, การศึกษาดูงานตามโครงการคณาจารย์สัญจรเพื่อพัฒนา
อาจารย์และ แสวงหาประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4–6 
สิงหาคม 2554, ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2559 จาก http://www.bec.nu.ac.th/bec 2013-2  
/read 1. php?id=651 
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การฝึกหัดงานนับชั่วโมงการสอบบัญชี เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นต้องเข้ารับการอบรมระยะสั้นเป็นเวลา 5 
วันพร้อมทั้งต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสิงคโปร์ได้ 
       (2) นอกจากนี้ยังก ากับดูแลคุณภาพนักบัญชี ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ
การรายงานทางการเงินผู้สอบบัญชี เรียกได้ว่าเป็น One Stop Regulator ที่ลดความวุ่นวายของ
ความหลากหลายในการก ากับดูแล ท าให้ลดต้นทุนการท าตามกติกาให้ง่ายและสะดวกเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนั้นความชัดเจนของ ACRA ไม่ต้องการการตีความวุ่นวายและทุกขั้นตอนชัดเจนเรียกได้ว่า
เอกสารครบและชัดเจนก็จะรู้ทันทีว่างานนั้น เราจะได้วันไหนเพราะกรอบเวลาไม่วุ่นวาย219   
       (3) ACRA เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์จริยธรรมพ้ืนฐานที่ออกโดย ISCA 
เป็นเรื่องของจริยธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทางบัญชี ความร่วมมือในโปรแกรมการ
จดัการการปฏิบัติของ ACRA (PMP เช่น การตรวจสอบของการตรวจสอบงบการเงิน)220 
       (4) การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี  มีโปรแกรมปฏิบัติการเฝ้า
ติดตามและตรวจสอบโครงการ (Practice Monitoring Programme: PMP) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ก ากับดูแลที่ส าคัญ ส่งเสริมคุณภาพการตรวจสอบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลทางการเงินให้ระบบ
ตลาดทุน การตรวจสอบควบคุมนักบัญชีสอบอนุญาตด้วยระบบนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งบรายงานทางการ
เงินเกิดความเชื่อมั่นที่เพ่ิมขึ้นในความคิดเห็นของการตรวจสอบ PMP มีหน่วยงานก ากับดูแลองค์กร 
(ACRA) ใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบและเข้าถึงความเสี่ยง โดยที่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ACRA 
จะตรวจสอบกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ ISCA ตรวจสอบกิจการทั่วไป หาก
พบว่าผู้สอบบัญชีไม่ท าตามเงื่อนไขหรือระบบท่ีวางไว้ มีโทษพักใบอนุญาตถึง 2 ปี จนกว่าจะได้ท าการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนให้เป็นไปตามโปรแกรม 
 
4.3  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีของสิงคโปร์ 
 
  สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุด เป็นประเทศที่มี
สัดส่วนการจ้างงานที่ประกอบวิชาชีพมากที่สุดในอาเซียน เมื่อมีการเปิด AEC นอกจากจะมีการ
หลั่งไหลแรงงานเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์เป็นจ านวนมาก สิงคโปร์จึงต้องวางกฎเกณฑ์ กฎระเบียบเพ่ือ
การเคลื่อนตัวของแรงงาน 
 
 4.3.1  ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของประเทศสิงคโปร์ 
  รูปแบบการเปิดค้าบริการมีอยู่ 4 ช่องทาง (4 Modes) ซึ่ง Mode 1 (การให้บริการข้าม
พรมแดน) และ Mode 2 (การบริโภคในต่างประเทศ) ไม่พบอุปสรรค แต่ Mode 3 (การจัดตั้งธุรกิจ) 
และ Mode 4 (การเข้าไปให้บริการของบุคคลธรรมดา) ประเทศอาเซียนล้วนมีการวางเงื่อนไข
                                                           

  219สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย, เรื่องเดิม.  
  220เรื่องเดียวกัน. 



100 
 

 

ข้อจ ากัดเอาไว้ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางการลงทุนมากที่สุดใน
ประเทศอาเซียน ส าหรับ Mode 4 ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาในรูปแบบการค้าบริการ 
อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
    4.3.1.1 ผูกพันเฉพาะการท างานของบุคคลธรรมดา ประเภทผู้โอนย้ายภายในบริษัท 
(Intra Corporate Transferees: ICT) โดยต้องเป็นบุคลากรในระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ต้องการจะเข้ามาท างานในสาขาบริษัท สาขา หรือ บริษัทในเครือที่อยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผู้โอนย้ายจะต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทที่อยู่นอกสิงคโปร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ก่อนที่จะขออนุญาตท างานในสิงคโปร์ 
    4.3.1.2 อนุญาตให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
อยู่คราวละ 2 ปี และอาจต่ออายุใบอนุญาตท างานได้อีก ครั้งละ 3 ปี แต่ทั้งหมดไม่เกิน 8 ปี 
 
  4.3.2  ข้อผูกพันสาขาบัญชีของสิงคโปร์ 
  มีรายละเอียดดังนี้ 
    4.3.2.1 กิจกรรมทางบัญชีที่สามารถประกอบธุรกิจได้  คือ บริการการท าบัญชี 
บริการการตรวจสอบบัญชี บริการบัญชีภาษีอากร 
    4.3.2.2 ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments) ไม่ มี ข้ อจ ากั ดการ เ ข้ าสู่
ตลาดส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (Mode 3) แต่ให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นข้างมากได้ และผูกพันเฉพาะ 
ICT ระดับบริหารจัดการ และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น (Mode 4) 
    4.3.2.3 เงื่อนไขในข้อผูกพันเฉพาะรายสาขา ส าหรับบริการการท าบัญชี และบริการ
การตรวจสอบบัญชี มีเงื่อนไขดังนี้ 
      1) ไม่มีข้อจ ากัดในการให้บริการข้ามพรมแดน (Mode 1) ยกเว้นแต่ผู้สอบ
บัญชี (Public Accountant) ที่จะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์จริง หรือ หุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คนของ
บริษัทจะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์จริง 
      2) ไม่มีข้อจ ากัดในการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) เว้นแต่ผู้สอบบัญชี (Public 
Accountant) ทีจ่ะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์จริง หรือ หุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คนของบริษัทจะต้องพ านัก
อยู่ในสิงคโปร์จริง (ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับ Mode 1) 
    4.3.2.4 เงื่อนไขในข้อผูกพันเฉพาะรายสาขา ส าหรับบริการบัญชีภาษีอากร บริการ
รับท าบัญชี ยกเว้นการคืนภาษี มีเงื่อนไข/รูปแบบการค้าบริการ ดังนี้ 
      1) ไม่มีข้อจ ากัด ในการให้บริการข้ามพรมแดน (Mode 1) ยกเว้นแต่การ
สอบบัญชีของบริษัทเอกชน จะต้องด าเนินการโดยนักบัญชี (Public Accountant) ที่จดทะเบียนใน
สิงคโปร์ 
      2) ไม่มีข้อจ ากัดในการให้บริการ (บริโภค) ต่างประเทศ (Mode 2) แต่การ
สอบบัญชีของบริษัทเอกชน จะต้องด าเนินการโดยนักบัญชี (Public Accountant) ที่จดทะเบียนใน
สิงคโปร์ 
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      3) ไม่มีข้อจ ากัดในการจัดตั้งธุรกิจ (Mode 3) ยกเว้นแต่เจ้าของหรือหนึ่ง
ในหุ้นส่วนหรือผู้จัดการของบริษัทท าบัญชีสาธารณะจะต้องเป็นนักบัญชี (Public Accountant) ที่จด
ทะเบียนในสิงคโปร์ และพ านักอยู่ในสิงคโปร์แต่เดิม (Ordinarily Resident) หรือ เจ้าของหรือหนึ่งใน
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้อ านวยการ จะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์แต่เดิม (Ordinarily Resident) 
      4) ไม่ผูกพันเฉพาะในรายสาขาในรูปแบบการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
แต่ผูกพันข้อทั่วไป (Horizontal Commitments) ที่ผูกพันเฉพาะ ICT ระดับบริหารจัดการ และ
ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 
 
4.4 เปรียบเทียบแนวทางในผลิตและการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีส าหรับ     

ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง     
ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี 

 
  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงแรงงานวิชาชีพบัญชีเมื่อมีการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจนั้น ประกอบไป
ด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการศึกษา ปัจจัยทางด้านบทบาทขององค์กรหรือหน่วยงานที่
มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมแรงงานให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานหรือตลาด
วิชาชีพได้ และปัจจัยด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่วางกรอบเอาไว้ให้องค์กรใช้ส่งเสริม สนับสนุน 
ตลอดจนควบคุมแรงงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายนั้นให้ด าเนินไปเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การรวมตัว
กันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเป็นปึกแผ่น  
 
 4.4.1 เปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาบัญช ี                  

ระหว่างประเทศ       
  ประเทศไทย สิงคโปร์ และประเทศอาเซียนอีก 8 ประเทศต่างน าเอา IES มาเป็นรากฐานการ
เรียนรู้ การวางหลักสูตร การก าหนดคุณสมบัติ การฝึกอบรม และการควบคุมทางวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถเทียบเคียงคุณวุฒิทางความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชา
เดียวกันได้ 
  จากการศึกษารายละเอียดของ IES สามารถจ าแนกเนื้อหาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้เป็น 
3 ด้าน ได้แก่  
  1. ด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพบัญชี  
  2. ด้านการควบคุมและก ากับจรรยาบรรณส าหรับนักวิชาชีพบัญชี  
  3. ด้านการวางกฎเกณฑ์ในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชี  
  ซึ่งจะใช้เกณฑ์ 3 ด้านนี้เปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างของประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการเปรียบเทียบ ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นตารางเพ่ือให้ง่าย
ต่อการเปรียบเทียบการน า IES ไปใช้พัฒนาวิชาชีพบัญชีของทั้งสองประเทศ 
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ตารางท่ี 4.1  การเปรียบเทียบด้านการส่งเสริมการศึกษาระหว่างนักวิชาชีพบัญชีไทย-สิงคโปร์ 
 

ด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาชพีบัญช ี
ไทย สิงคโปร์ 

สอบบัญช ี ท าบัญชี สอบบัญช ี ท าบัญชี 
 ส ภ า วิ ช า ชี พ ดู แ ล

จรรยาบรรณเฉพาะ
ผู้สอบบัญช ี

 ไม่มีจรรยาบรรณ
ควบคุมผู้ท าบัญช ี

 ส าเร็จโปรแกรมศึกษาทางด้านจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ จัดโดย ISCA 

 สอดแทรกจรรยาบรรณลงในหลักสูตร แต่เป็น
เพียงการบรรยายของผู้สอนก่อนน าเข้าเนื้อหา
วิชาชีพ 

 

 ไม่มีแบบแผนการส่งเสริมจรรยาบรรณที่แน่ชัด จึง
ไม่สามารถช้ีวัดผลการประเมินค่าจรรยาบรรณได้ 

 

 สอบความรู้ทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาสอบบัญชี 
และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
จะสอบประมวลรัษฎากร
และกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย ์

 ไม่ก าหนด  สอบความเช่ียวชาญในกฎหมายท้องถิ่น โดยผ่าน
การทดสอบวิชากฎหมายองค์กร ภาษีอากร และ
การจัดการด้านภาษี 

 

 ก าลังอยู่ในระหว่างหารือน าโปรแกรมเส้นทางการ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ส าหรับผู้ ไม่มีวุฒิ
ปริญญาตรีทางด้านบัญชี โดยส่วนใหญ่จะมีวุฒิ
ทางด้านบริหารธุรกิจ และหากมีโปรแกรมนี้ขึ้นมา 
ผู้มีวุฒิอื่นๆ ที่มิใช่บัญชี จะสามารถเป็นแค่ผู้ท า
บัญชีได้เท่านั้น ไม่สามารถเป็นผู้สอบบัญชีได้ 

 สิงคโปร์มีการจัดโปรแกรมเส้นทางสู่การเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่  1. 
พื้นฐานความรู้ เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าสู่
วิชาชีพบัญชี ส าหรับผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางด้าน
บัญชี 2. โปรแกรมทางวิชาชีพ เป็นความรู้เฉพาะ
ด้าน แบ่งเป็น 6 หมวด และ 3. ประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 3 ปี ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ให้การ
ฝึกงาน 

 ไทยน ามาตรฐานรายการทางการเงินมาใช้เฉพาะ
ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ IFRS for 
SMEs มาใช้กับธุรกิจ SMEs ที่มีการผลิตส่งออก
นอก (Export) 

 สิงคโปร์น ามาตรฐานบัญชี IFRS มาใช้เกือบครบทุก
ฉบับ 
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ตารางท่ี 4.2  การเปรียบเทียบด้านการควบคุมและก ากับจรรยาบรรณระหว่างนักวิชาชีพบัญชี 
                 ไทย-สิงคโปร์ 
 

ด้านการควบคุมและก ากับจรรยาบรรณส าหรับนักวิชาชีพบัญชี 
ไทย สิงคโปร ์

สอบบัญช ี ท าบัญช ี สอบบัญช ี ท าบัญช ี
 การมีความโปร่งใส/ความเป็นอิสระ/ความเที่ยงธรรม/ความ

ซื่อสัตย์สุจริต/การมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน/การมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษา
ความลับ/การมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ 

 ความเป็นอิสระ/ การปฏิบัติตาม
แนวทางในการปฏิบัติ งาน/การ
โ ฆ ษ ณ า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ /
ค่าธรรมเนียม/การรักษาความลับ/
การเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งผู้ปฏิบัตงิาน
วิชาชีพ/การอ้างอิงและสรุปบท
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ของกิจการ เอกสารประกอบอ่ืน  

 นิ ติ บุ ค ค ล ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ
กิจการรับสอบอนุญาตต้อง
จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ
และมี หลั กประกั น เพื่ อ
ประกั นคว ามรั บผิ ดต่ อ
บุคคลที่ 3 

 มีใบอนุญาตและต้องเข้ารับ
การศึ กษาต่ อ เนื่ อ งทาง
วิชาชีพ 

 ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงเมื่อ
ผู้ ส อบ บัญ ชี  ต าย / ข า ด
คุณสมบัติ /ถู ก เพิกถอน
ใ บ อ นุ ญ า ต /ผิ ด
จรรยาบรรณ/ ไม่ ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียม/พ้นจากการ
เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ
บัญชี /ไม่อบรม CPD 

 นิติบุคคลมีหลักประกันเพื่อ
ประกันความรับผิดต่อบุคคล
ที ่3 

 ผู้ท าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
จะต้ อ ง เ ข้ า รั บก ารอบรม
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามที่
ก าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม
ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

 ผู้ท าบัญชีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 
ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับสภา
วิชาชีพบัญชีด้วย ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
จะต้องต่ออายุสมาชิกภาพ
ทุกๆ ปี เพื่อรักษาสิทธิการ
เป็นผู้ท าบัญชี หากไม่ปฏิบัติ
ตามจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ท า
บัญช ี
 

 ใบอนุญาตจะสิ้ นสุ ดล ง เมื่ อนั ก
วิ ช า ชี พ บั ญ ชี เ มื่ อ ต า ย / ข า ด
คุณสมบัติ/บกพร่องทางร่างกายหรือ
ทางจิต/ล้มละลาย/ไม่สามารถต่อ
ใบอนุญาตภายใน 1 เดือน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร/ขึ้นทะเบียนโดย
ทุจริต (บุคคลธรรมดา)/ถูกยกเลิก
การขึ้นทะเบียนเมื่อขึ้นทะเบียนโดย
ทุจริต/ยุติการให้บริการทางวิชาชีพ
บัญชีในสิงคโปร์/สิ้นสุดสถานะการ
ให้ บ ริ ก า รทา ง วิ ช า ชีพบัญ ชี ใน
สิงคโปร์ (ส านักงาน) 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ด้านการควบคุมและก ากับจรรยาบรรณส าหรับนักวิชาชีพบัญช ี

ไทย สิงคโปร์ 

สอบบัญช ี ท าบัญชี สอบบัญช ี ท าบัญชี 
 หากประกอบวิชา ชีพ

บั ญ ชี ใ น ร ะ ห ว่ า ง ถู ก
ล ง โ ท ษ เ นื่ อ ง จ า ก
ป ร ะ พ ฤ ติ ผิ ด
จรรยาบรรณโทษจ าคุก
ไม่เกิน3 ปี หรือปรับไม่
เกิน 60,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา 
53 วรรคห้าหรือค าสั่ง
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ก ากับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามมาตรา 
61(2)(3) ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่ เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 1,000 
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 ในกรณีที่ลงลายมือช่ือ
รับรองการสอบบัญชี 
รั บ ร อ ง เ อก ส า รห รื อ
แสดงความเห็นในฐานะ
ผู้สอบบัญชี โดยที่ตน
ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือเป็นการ
กระท าในอ านาจหน้าที่
ทางราชการต้องได้รับ
โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี
ปรับไม่เกิน 60,000 
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
วิชาชีพบัญชี/ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับสภา
วิ ช า ชีพบั ญ ชี  โ ทษ
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
40,000 บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 จั ด ใ ห้ มี เ อ ก ส า ร
ประกอบการลงบัญชี 
เ ช่นบันทึก หนั งสือ
หรือเอกสารใดๆ ที่ใช้
เป็นหลักฐานในการ
ลงรายการบัญชี ทั้งยัง
ต้องส่งมอบเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการ
ล ง บั ญ ชี  เ ช่ น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบส่ง
ของ ใบส าคัญจ่ายให้
ครบถ้วน เพื่อให้บัญชี
ที่จัดท าขึ้นสามารถ
แ ส ด ง ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง าน  ฐ านะ
การเงินตามความเป็น
จ ริ ง แ ล ะ ต า ม
มาตรฐานการบัญชี 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
และปรับเป็นรายวัน
อีก ไม่ เกินวันละห้ า
ร้อยบาท จนกว่าจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือข้อมูลอื่น
ในทะเบียนนักวิชาชีพบัญชีต่อคณะกรรมการ
ก ากับดูแลภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง หากใม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ต้องถูกปรับไม่เกิน 1,000 ดอลล่าร์
สิงคโปร์ 

 นั ก วิ ช า ชีพบัญ ชีทุ กด้ า น ที่ ป ร ะ พฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของ
นักวิ ชา ชีพบัญ ชี  ต้ องถู กท า เป็ นหนั งสื อ
ตักเตือน/พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/สั่ง
ระงับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาไม่
เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 ดอลล่าร์ /
สั่ งให้ท าตามที่คณะกรรมการก ากับดูแล
เห็นสมควรเท่านั้น/สั่งให้จ่ายเงินค่าเสียหาย
ต่างๆ รวมทั้งภาษีอากรที่ เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานผิดพลาดตามที่ศาลสูงสุดตัดสิน/มี
ค าสั่งอื่นๆ ที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี 
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ตารางท่ี 4.3  การเปรียบเทียบด้านการวางกฎเกณฑ์ในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่าง  
                 นักวิชาชีพบัญชีไทย-สิงคโปร์ 
 

ด้านการวางกฎเกณฑ์ในการพฒันาการศึกษาวิชาชีพบัญช ี
ไทย สิงคโปร ์

สอบบัญช ี ท าบัญช ี สอบบัญช ี ท าบัญช ี
 สภาวิชาชีพบัญชี (FAB)  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(DBD) 
 ส านั ก ง านก ากั บ

ดูแลด้านบัญชีและ
องค์กร (ACRA) 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ก ากับดูแลผู้ สอบ
บัญ ชี รั บอนุญ าต 
(PAOC) 

 สถาบันนักบัญชี
ขึ้นทะเบียนแห่ง
ประเทศสิงคโปร์ 
(ISCA) 

 อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
 มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า

ปริญญาตรี ทา งกา ร
บัญช ี

 สั ญ ช า ติ ไ ท ย ห รื อ
สัญชาติของประเทศที่
ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติ
ไทยประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีในประเทศ
นั้น 

 ต้องมีความรู้ภาษาไทย 

 อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
 มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า

ปริญญาตรีทางการบัญชี 
หรือเทียบเท่าหรือได้รับ
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิ
อื่นเทียบเท่าปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี 

 ไม่ก าหนดสัญชาติ 
 ต้องมีความรู้ภาษาไทย 

 อายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ 
 ไม่ก าหนดสัญชาติ 
 มีคุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรี 

จากสถาบันทางการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการวิชาชีพ หรือผ่านการ
ทดสอบขององค์กรวิชาชีพบัญชีสากลให้มี
วุฒิทางการศึกษาเทียบเท่า เ ช่น  CPA 
Australia, AICPA, ACCA เป็นต้น 

 

 ต้องผ่านการทดสอบ
ทางวิชาชีพ 6 วิชา 

 ฝึกงานไม่ต้องต่อเนื่อง
แต่ให้ครบ 3 ปี เท่ากับ 
3,000 ช่ัวโมงภายใน 5 
ปี ก่อนขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 ไม่ก าหนดวิชาที่ต้องผ่าน
การทดสอบ 

 สามารถขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ท าบัญชี ได้ทันทีหลั ง
ส าเร็จการศึกษา 

 ต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ 4 วิชา 
 นักวิชาชีพบัญชีทุกด้านต้องมีประสบการณ์

ฝึกหัดงานทั้งภายในและต่างประเทศรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนขึ้นทะเบียน 

 หากมีประสบการณ์ฝึกงานในประเทศไม่ถึง 
2 ปี และไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางบัญชี 
หรือไม่ได้ผ่านการทดสอบทางวิชาชีพจาก
สถาบันที่คณะกรรมการวิชาชีพก าหนด 
จะต้องรู้กฎหมายสิงคโปร์ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ด้านการวางกฎเกณฑ์ในการพฒันาการศึกษาวิชาชีพบัญช ี
ไทย สิงคโปร ์

สอบบัญช ี ท าบัญช ี สอบบัญช ี ท าบัญช ี
 ต้ อ ง เ ข้ า รั บ ก า ร

อบรมหรือเข้าร่วม
สัมมนาอย่างน้อย
18 ชม./ป ี

 จ านวนช่ัวโมงCPD 
ต้ อ ง มี เ นื้ อ ห า
เกี่ยวกับการบัญชี
หรือการสอบบัญชี
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 

 ต้องเก็บหลักฐาน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี นับจากวันที่ยื่น
ต่อสภาวิชาชีพ 

 กิจกรรมที่นับช่ัวโมง 
CPD ไ ด้  คื อ  กา ร
เข้าฝึกอบรม/เข้ า
ร่วมประชุมสัมมนา
ในหลักสูตรที่สภา
วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ใ ห้
ความเห็นชอบ/เป็น
วิ ท ย า ก ร ห รื อ
ผู้ บ ร ร ย า ย ก า ร
สัมมนา /มีผลงาน
วิชาการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน/เป็น
ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างานในสภา
วิชาชีพ 

 ต้องเข้ารับการพัฒนา
ค ว า ม รู้ ต่ อ เ นื่ อ ง 
(CPD) ทางวิชาชีพ
บัญชีไม่น้อยกว่า 12 
ชม./ ปี และทุกป ี

 ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบัญชีไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของช่ัวโมงใน
แต่ละปี 

 ต้องเก็บหลักฐานการ
พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี นับแต่
วันสิ้นสุดของการท า
กิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 กิจกรรมที่นับช่ัวโมง  
CPD ไ ด้  คื อ  ก า ร
อ บ ร ม เ นื้ อ ห า ที่
เกี่ยวกับการบัญชี/ 
กฎหมายภาษีอากร/ 
เทคโนโลยีสารสนเท/ 
จ ร ร ย า บ ร ร ณ /
มาตรฐานรายงาน
ทางการเงินส าหรับ 
NPAEs/การวิเคราะห์
งบการเงิน 

 

 ต้ อ ง มี ก า ร ศึ ก ษ า
ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี  CPE 120 ชม. 
ในรอบ 3 ปี 

 มีเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง
กั บ ด้ า น ค ว า ม
เชี่ยวชาญหลักไม่น้อย
กว่า 20 ชม. 

 ต้องเก็บหลักฐานการ
เข้าร่วม CPE ไว้เป็น
ระยะเวลา 3 ปี 

 กิจกรรมที่นับช่ัวโมง 
CPD ได้ จะสามารถ
แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2 
ประเภทคือ 1) เป็น
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
ต รวจสอบได้  เ ช่น 
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น
ร ะ ห ว่ า ง ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการทาง
เทคนิค ซึ่ งเอกสาร
ทางเทคนิคได้รับการ
ตรวจสอบโดยสภา 
และ 2) การเรียนรู้ที่
ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้  นอกจากนี้ ยั งมี
การอบรมออนไลน์ 

 ต้ อ ง มี ก า ร ศึ ก ษ า
ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี  CPE 120 ชม. 
ในรอบ 3 ปี 

 ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบัญชีไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของช่ัวโมงใน
แต่ละปี ซึ่งในจ านวน
นี้ประกอบด้วยวิชา
จรรยาบรรณ 2 ชม. 

 ต้องเก็บหลักฐานการ
เข้าร่วม CPE ไว้เป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

 กิจกรรมที่นับช่ัวโมง 
CPD ได้จะสามารถ
แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2 
ประเภทคือ 1) เป็น
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
ต รวจสอบได้  เ ช่น 
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น
ร ะ ห ว่ า ง ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการทาง
เทคนิค ซึ่ งเอกสาร
ทางเทคนิคได้รับการ
ตรวจสอบโดยสภา 
และ 2) การเรียนรู้ที่
ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้  นอกจากนี้ ยั งมี
การอบรมออนไลน์ 
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  4.4.2  เปรียบเทียบบทบาททางองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
  การศึกษาปัจจัยด้านองค์กรที่มีบทบาทต่อการพัฒนาศักยภาพ ท าให้พบว่า บทบาทของ
องค์กรทางวิชาชีพนั้น เป็นไปใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นในการส่งเสริมสนับสนุน และประเด็น
ในการควบคุมทางวิชาชีพ ซึ่งได้เปรียบเทียบกรณีบทบาทขององค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยและ
สิงคโปร์ ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 4.4  การเปรียบเทียบด้านบทบาทองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชีระหว่าง 
             ไทย-สิงคโปร์ 
 

บทบาททางองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบัญช ี
ไทย สิงคโปร ์

 แหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมทาง
บัญชีมีน้อย แม้ในมหาวิทยาลัยใหญ่ที่มีช่ือเสียง
ยังประสบปัญหาด้านปัจจัยแหล่งเรียนรู้ค้นคว้า
ที่จะให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึง
กระทบต่อการออกแบบหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่ปูวางแนวทางมาเป็นอย่างดี แต่แหล่ง
เรียนรู้ไม่พร้อมหรือมีอยู่จ ากัด 

 เป้าหมายทางการบัญชีของไทยเป็นไปในเชิง
ธุรกิจ เห็นได้จากการผลิตบัณฑิตบัญชีออกมา
จ านวนมากในแต่ละปี ซึ่งเน้นปริมาณมากกว่า
คุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การออกหลักสูตรการ
เรียนการสอนทางวิชาชีพเน้นความต้องการทาง
ธุรกิจ เห็นได้จากการปรับปรงุหลักสตูรในแต่ละ
ครั้งของสถาบันการศึกษาต่างๆ ยึดความเห็น
และความต้องการของผู้ประกอบการเป็นปัจจัย
ส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาองค์
รวมของประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 องค์กรวิชาชีพบัญชีไทยต้องเข้าไปดูแลการออก
หลักสูตรบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาทั่ ว
ประเทศ 

 สถาบันวิชาชีพบัญชีในสิงคโปร์ นอกจากมีหน้าที่หลัก
ในการรับรองปริญญาด้านบัญชี การขึ้นทะเบียน
วิชาชีพบัญชีแล้ว ยังส่งเสริมบทบาทงานวิจัยพัฒนา
เกี่ยวกับการบัญชี และสถาบันวิชาชีพนี้ ยังมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญช ี
 

 เป้าหมายทางการบัญชีของสิงคโปร์เป็นไปในเชิง
ประโยชน์สาธารณะ เห็นได้จากระบบคัดกรองนัก
บัญชีที่จะขึ้นทะเบียนต้องเป็นนักบัญชีที่ต้ องมี
ประสบการณ์ท างานมาก่อน 3 ก่อน (แม้จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติให้มีต่อ
ส่วนรวม ซึ่งเป็นการคัดกรองนักบัญชีที่ต้องการเข้ามา
อยู่ในระบบ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่แท้จริง 
และด้วยความที่สิงคโปร์พัฒนาองค์กรทางบัญชีให้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อสร้างระบบธรรมาภบิาล 
องค์กรตรวจสอบทางบัญชีของสิงคโปร์จึงเข้มแข็งมาก 
  

 องค์กรวิชาชีพบัญชีสิงคโปร์ ดูแลหลักสูตรบัญชีของ
มหาวิทยาลัยรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ NUS, NTU, และ SMU 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 

บทบาททางองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบัญช ี

ไทย สิงคโปร ์
 ผู้ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าคุณวุฒิเดิม สามารถน า

คุณวุฒิมาเป็นหลักเกณฑ์ในการนับจ านวนช่ัวโมง 
CPD ได้ และไม่พบว่ามีการก าหนดเกณฑ์งานวิจัย
ไว้ในเงื่อนไขการนับช่ัวโมงอย่างเคร่งครัด 

 การขอต่อ ใบอนุญาต เป็นผู้ สอบบัญชี ต้องมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการกลั่นกรองและอนุมัติจาก
คณะกรรมการควบคุมองค์กร เพื่อเป็นเกณฑ์
ประเมินในการนับจ านวนช่ัวโมง CPE  

 มีหลายองค์กรที่ออกกฎเกณฑ์ภายในองค์กรใน
การจั ดท ารายงานทางการ เ งิน โดยไม่ ผ่ าน
มาตรฐานรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพ
ก าหนด เช่น สหกรณ์ สมาคม กระทรวงเกษตรฯ 
และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

 มีองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่มีอ านาจก ากับดูแลและ
ก าหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน การออก
มาตรฐานบัญชี องค์กรอื่นไม่มีอ านาจออกกฎเกณฑ์
ทางการบัญชีโดยไม่ผ่าน ACRA 

 
 4.4.3  เปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบท่ีส่งเสริมและควบคุมวิชาชีพบัญชี 
  กฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางการบัญชี เป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมองค์กรและ
ส่งเสริมองค์กร เพ่ือให้บุคลากรทางวิชาชีพบัญชีมีแนวทางปฏิบัติให้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจาก พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็น
กฎหมายภายในประเทศแล้ว กฎหมายหรือกฎระเบียบภายนอกที่มีบทบาทในการเข้ามาพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพบัญชีของไทย คือ กฎระเบียบทางการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในยุคการค้าเสรี ท าให้นักบัญชีในหลายประเทศต้องปรับตัวให้สอดรับกับการน ามาตรฐาน
ทางการบัญชีรูปแบบใหม่มาใช้ตามรูปแบบองค์กรธุรกิจที่กฎหมายก าหนด เพ่ือความโปร่งใสใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและดึงดูดการลงทุน นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการควบคุม
คุณภาพสอบบัญชีซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ IFAC ก าหนดให้ประเทศที่เป็นสมาชิก น าหลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทาง
ไปใช้ในการออกแบบเพ่ือควบคุมระบบตรวจสอบ ซึ่งจะได้เปรียบเทียบระหว่างความก้าวหน้าในการ
พัฒนามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ กรณีประเทศไทยและสิงคโปร์ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.5  การเปรียบเทียบด้านกฎระเบียบที่ส่งเสริมและควบคุมวิชาชีพบัญชีของไทย-สิงคโปร์ 
 

กฎระเบียบที่ส่งเสริมและควบคุมวิชาชีพบัญชี 
 

การพัฒนา
มาตรฐาน
การบัญช ี

ไทย สิงคโปร ์
 ประกาศยอมรับใช้มาตรฐานทางบัญชี

ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2555 
เป็น ไปโดยความสมัคร ใจ  มี การ ใ ช้
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประ เทศ IFRS จ ากั ดอยู่ ในวงแคบๆ 
เฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ราว 
600 บริษัท เท่านั้น 

 สภาวิชาชีพทางบัญชีได้จัดท ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่
ไ ม่ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ส า ธ า ร ณ ะ  ( Thai 
Financial Reporting Standards for 
Non- Publicly Accountable Entities: 
TFRS for NPAEs) 

 สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างพิจารณาน า
มาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับ 
SMEs (TFRS for SMEs) มาใช้ใน
ประเทศไทยโดยมีแนวโน้มว่า ธุรกิจที่เป็น 
SMEs จะแบ่งออกเป็น 2 Level ได้แก่ 
บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ ที่ ข ย า ย ส า ข า ยั ง
ต่างประเทศ จะใช้มาตรฐาน IFRS for 
SMEs ส่วนธุรกิจเดี่ยวๆ จะได้รับการ
ยกเว้น ไม่ต้องใช้มาตรฐาน IFRS for 
SMEs  

 IFRS ถูกก าหนดขึ้นเป็น SFRS น ามาใช้กับ
งบกา ร เ งิ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ทั่ ว ไ ป 
(General Purpose Financial) และ
รายงานทางการเงินอื่นๆ ของกิจการที่
แสวงหาก าไรอย่างกว้างขวาง 

 SFRS for Small Entities ซึ่งจัดท าโดย 
ASC เพื่อใช้กับกิจการขนาดเล็ก โดยงบ
การเงินถูกจัดท าขึ้นส าหรับผู้จัดการที่เป็น
เจ้าของกิจการ หรือส าหรับเจ้าหน้าที่ภาษี 
หรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น 

 ASC และตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์มี
โครงการจะน ากรอบรายงานทางการเงิน
แบบใหม่ที่มีความเหมือนกัน ( Identical) 
กับ IFRS ซึ่งจะเริ่มในปี พ.ศ. 2561 

 ประกาศใช้ IFRS for SMEs หลังวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 

การพัฒนา
คุณภาพสอบ

บัญช ี

 คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีมติยอมรับ
ระบบการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาด
ทุนของไทย (ก.ล.ต.) มีการวางระบบ
ควบคุมและประกันคุณภาพงานสอบ
บัญชีในตลาดทุนทัดเทียมมาตรฐานของ
ประเทศสมาชิก EU  

 มาตรฐานการสอบบัญชีของสิงคโปร์มี
รากฐานและปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

กฎระเบียบที่ส่งเสริมและควบคุมวิชาชีพบัญชี 
 

การพัฒนา
คุณภาพสอบ

บัญช ี

ไทย สิงคโปร ์
 ก.ล.ต. ได้น าเสนอแนวทางใน

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มี
คุณภาพ โดยออกประกาศ 
ที่สช. 39/2553 เรื่องการให้
ความเห็นชอบเป็นผู้ สอบ
บัญชีของตลาดหลักทรัพย์ 

 กรมพัฒนาธุ ร กิ จ ก า รค้ า 
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการรับรองคุณภาพ
ส านักงานสอบบัญชี พ.ศ. 
2558 

 ควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญ ชี  ตามมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพฉบับที่  1 
(TSQC1) แก่ผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชี ที่ส่วน
ใหญ่จะเป็นการให้บริการแก่
บ ริ ษั ทที่ มี ห ลั ก ท รั พ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 

 การเข้าสู่วิชาชีพสอบบัญชีในสิงคโปร์ ต้องผ่าน
ขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติ เริ่มจากการสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของสถาบันนักวิชาชีพบัญชีขึ้น
ทะเบียน (ISCA) ขณะก าลังศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 การรายงานทางการเงินผู้สอบบัญชี เรียกได้ว่าเป็น 
One Stop Regulator ที่ลดความวุ่นวายของความ
หลากหลายในการก ากับดูแล ท าให้ลดต้นทุน 

 ก าหนดกฎเกณฑ์จริยธรรมพื้นฐานที่ออกโดย ISCA 
เป็นเรื่องของจริยธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทางบัญช ี

 ACRA ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วน
ผู้รับผิดชอบงาน และได้ออก “Audit Practice 
Bulletin” ช่ือ “Engagement Quality Control 
Review” ซึ่งกล่าวถึงข้อสังเกตและจ านวนช่ัวโมงที่
ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานควรจะใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ประมาณว่า ส าหรับงานตรวจสอบบริษัททุน 
จ านวนช่ัวโมงการควบคุมคุณภาพงานควรใช้อยู่
อย่างน้อย 13-24 ชม. 

 มีปฏิบัติการติดตามและเฝ้าตรวจสอบภายใต้ช่ือ
โครงการ Practice Monitoring Programme: 
PMP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก ากับดูแลที่ส าคัญ
ในการส่งเสริมคุณภาพการตรวจสอบ หากพบว่า
ผู้สอบบัญชีไม่ท าตามเง่ือนไขของระบบ PMP มีโทษ
พักใบอนุญาต 2 ปี จนกว่าจะได้ท าการปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโปรแกรม 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ)  

กฎระเบียบที่ส่งเสริมและควบคุมวิชาชีพบัญชี 
 

ข้อผูกพัน
สาขาบัญช ี

ไทย สิงคโปร ์
 เปิดบริการด้านการท าบัญชี การสอบ

บัญชี และบัญชีภาษีอากร โดยมีเง่ือนไข
และรูปแบบช่องทางการค้าบริการใน 
Mode 3: ก าหนดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่
เกิน 49% และใน Mode 4: ผูกพันการ
เคลื่อนย้ายเฉพาะบุคลากรด้าน ICT 

 เปิดบริการด้านการท าบัญชี การสอบ
บัญชี โดยมีเง่ือนไขและรูปแบบช่องทาง
การค้าบริการใน Mode ต่างๆ ดังน้ี 
Mode 1: ไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่นักบัญชี 
(Public Accountant) จะต้องพ านักอยู่
ในสิงคโปร์จริง หรือหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 
คนของบริษัทจะต้องพ านักอยู่ในสิงคโปร์
จริง  
Mode 2: ไม่มีข้อจ ากัด 
Mode 3: ไม่มีข้อจ ากัด แต่มี เ ง่ือนไข
เช่นเดียวกับ Mode 1 
Mode 4: ไม่ผูกพันเฉพาะในรายสาขา 
แต่ข้อผูกพันทั่วไป ผูกพันเฉพาะ ICT 
ระดับผู้บริหารจัดการ หรือ ผู้เช่ียวชาญ
เท่านั้น 



 

 

 
บทท่ี 5 

 
ผลกระทบเเละอุปสรรคของกฎหมายไทยที่มีต่อการผลติและการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีในการเคลื่อนย้ายเเรงงานเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
  บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสิ่งย้้าเตือนให้ทุกประเทศตระหนักถึงว่าการแข่งขันทาง
การเมืองไม่สามารถน้าพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติของตนได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศผู้ชนะก็ดี หรือประเทศผู้แพ้ก็ตาม หายนะหลังสงครามน้ามาซึ่งความเดือดร้อนให้เกิดแก่
ประชาชนพลเมืองไปทุกหย่อมหญ้า ประชาชนอดอยากหิวโหย อันเนื่องมาจากพิษของเศรษฐกิจที่
ตกต่้าไปทั่วโลก ดังนั้น ประชาคมโลกจึงได้ช่วยกันระดมแนวความคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่้า
ให้กลับมาฟ้ืนตัว รวมไปถึงการแสวงหาวิถีทางที่จะน้าพาสันติสุขให้กลับคืนสู่สังคมโลกอีกครั้ง กอปร
กับผลพวงของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้น้าพากระแสทุนนิยมเสรีให้หลั่งไหลเข้ามา
แทรกซึมระบอบเศรษฐกิจของเกือบทุกประเทศ จนยากเกินที่จะสกัดกั้นกระแสดังกล่าวได้ และด้วย
เหตุนี้จึงเป็นบ่อเกิดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจข้ึนมา 
  “การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ” เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ. 1947 หลังจากเหตุการณ์
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงแล้ว โดยจัดท้าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน เรียกว่า 
“แกตต์” (GATT) เพ่ือลดอุปสรรคและมาตรการกีดกันทางการค้า ทั้งมาตรการด้านภาษีอากรและมิใช่
มาตรการด้านภาษีอากร อย่างไรก็ตาม แกตต์ (GATT) เป็นความตกลงเฉพาะเรื่องการค้าสินค้าเท่านั้น 
โดยไม่ครอบคลุมไปถึงการค้าบริการ การค้าเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด นอกจากนี้แกตต์ 
(GATT) ยังมีข้อบกพร่องในแง่ปฏิบัติ คือ ไม่มีการบังคับให้ประเทศภาคีคู่สัญญาต้องเข้าร่วมลงนามใน
ความตกลงย่อยต่างๆ อีกท้ังกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้ายังไม่มีสภาพบังคับที่ดีพอ และเพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องของแกตต์ (GATT) ให้ครอบคลุมไปถึงการค้าบริการ การค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา และกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าดังกล่าว ให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ มี
ความทันสมัยต่อสภาวะการณ์การค้าของโลกมากยิ่งขึ้น จึงท้าให้มีการเจรจายกร่างความตกลงใหม่ๆ 
ในการประชุมรอบสุดท้ายของ ทีม่ีชื่อว่า Uruguay Round ซึ่งได้เปลี่ยนสถานะของแกตต์ (GATT) มา
เป็น “องค์การการค้าโลก” (World Trade Organization: WTO) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 เพ่ือ
ขับเคลื่อนกระบวนการเปิดเสรีทางการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ  และ
สมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เป็นสมาชิกองค์การ WTO เช่นกัน จนกระทั่งรวมตัวกันก่อเกิด
การรวมตัวทางเศรษฐกิจกันเป็นประชาคมคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “AEC 
Blueprint” โดยมีเป้าประสงค์ในการรวมตัวกัน 4 ด้าน  
  การศึกษาในหัวข้อ “ผลกระทบเเละอุปสรรคของกฎหมายไทยที่มีต่อการผลิตและการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีในการเคลื่อนย้ายเเรงงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในครั้งนี้ 
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มุ่งศึกษาเป้าประสงค์ของแผน AEC Blueprint ในประเด็นการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกัน เจาะ
ประเด็นไปที่การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) 7 วิชาชีพ และ 1 บริการ และการเปิดเสรีการค้าบริการ 
  วิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี แต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ 
ข้อจ้ากัดของกฎหมายไทยที่จัดให้วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพสงวน และข้อบังคับของพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี ได้ก้าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคกั้นขวางการเคลื่อนย้าย  
  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าเหตุว่าวิชาชีพบัญชีของไทยยังไม่พร้อมที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี 
อันเนื่องมาจากศักยภาพของนักวิชาชีพบัญชีไทยยังไม่ พัฒนาไปถึงขั้นที่จะพร้อมรับการแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันอย่างสิงคโปร์ 
  ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีโดยไม่กระทบต่อ
กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาให้การเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น  
  และเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ผลกระทบของ
ปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีอันน้าไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนี้ 
 
5.1  ผลกระทบของปัจจัยด้านการศึกษาที่มีต่อการผลิตและการพัฒนาศักยภาพ  
  แรงงานนักบัญชีสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
  ปัจจัยด้านการศึกษาเป็นปัจจัยแรกที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพบัญชี ซึ่งความคืบหน้านั้น ทางสถาบันอุดมศึกษาของไทยไดเ้ตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนดังนี้ 
 
  5.1.1 รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
  ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีที่อ้างอิงตาม IES 2 
ของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดท้ามาเพ่ือตอบโจทย์ว่า เมื่อผู้เรียนจบจาก
หลักสูตรนี้ไป จะสามารถท้าบัญชีประเภทใดได้บ้าง โดยทุกสถาบันจะออกหลักสูตรต้องได้รับการ
รับรองจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบว่า
หลักสูตรตรงตาม IES 2 หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีของไทยมี
มาตรฐานความทัดเทียมกับนานาชาติ 
    5.1.1.1 ภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชีในประเทศไทย 
    วิชาชีพบัญชี เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี เมื่อมีการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แน่นอนว่าในหลายๆ มหาวิทยาลัยย่อมค้านึงถึงการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวสู่ความเป็นนานาชาติสอดคล้อง
ไปตามหลักสูตรด้วย แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทย ได้สอดแทรกให้มีภาษาอังกฤษในวิชา
เรียนน้อยมาก และยังไม่ใช้ต้าราเรียนภาษาอังกฤษ (Textbook) ในการเรียนการสอนวิชาบัญชี จะมี
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เพียงมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของประเทศราว 3-4 แห่งเท่านั้น ที่ให้ความส้าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ โดยผนวกเข้าไปในแต่ละรายวิชาราว 30% และ เพ่ิม
หน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษจากเดิม 18 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต เป็นต้น 
    อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนให้มีภาษาอังกฤษสอดแทรกในเนื้อหา
รายวิชานี้ ได้มีประเด็นโต้แย้งจากคณาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอย่างกว้างขวาง โดยชี้ให้เห็นถึงลักษณะ
การด้าเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่มีหลายบริษัทยังไม่ได้มีการใช้งบทางการบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเต็ม
ขั้น การสื่อสารออกทางงบการบัญชีจึงต้องใช้ภาษาไทย ซึ่งแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ดังนั้น ด้วยลักษณะการด้าเนินธุรกิจในเมืองไทยจึงเห็นว่าไม่จ้าเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนบัญชีโดยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
    5.1.1.2 การจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชีในหลักสูตรภาษาไทย 
    ส้าหรับในหลักสูตรภาษาไทยนั้น แต่ละมหาวิทยาลัย มีทั้งผู้ เรียนบัญชี และ
บริหารธุรกิจอยู่ในคณะหรือสาขาเดียวกัน และเนื่องจาก แนวคิดที่ต่างกันของผู้เรียนบัญชีกับผู้เรียน
บริหาร ท้าให้ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอน ให้กับผู้เรียน 2 กลุ่มนี้ต่างกัน การพัฒนารูปแบบ
การสอนให้ผู้เรียนบริหาร ต้องให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางบัญชี และที่ส้าคัญต้องปู
พ้ืนฐานให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีการทวนถามอย่างสม่้าเสมอถึงความเข้าใจของผู้เรียน สอน
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์รายการทางบัญชี 
    ในบางสถานศึกษา มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนทางบัญชีเพื่อพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนบัญชีให้มีความกล้าแสดงออกและสื่อสารกับคนภายนอกมากขึ้น โดยมีการออกแบบการเรียน
การสอนและมีการใช้สื่อน้าเสนอท่ีแตกต่างออกไป เช่น การให้ผู้เรียนออกมาน้าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็น
การแสดงละครประกอบการรายงานหน้าชั้นเรียน มีการประยุกต์เอาการละเล่นพ้ืนบ้าน ได้แก่ ฉ่อย 
ล้าตัด ลิเก เข้าไปประกอบเนื้อหาวิชาบัญชี ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีทักษะ
ด้านการสื่อสาร อีกท้ังยังสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ให้ถูกลืมไปตามยุคสังคมที่เปลี่ยนไป 
    5.1.1.3 ความพร้อมของทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
      1) ทรัพยากร (Resources) ของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ มีความพร้อมอยู่ใน
ระดับหนึ่ง แต่ด้านสื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ทางบัญชียังไม่เพียงพอที่จะ
ให้บริการกับผู้เรียนเมื่อเทียบกับสถาบันต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ 
      2) สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียน ในแต่ละมหาวิทยาลัย อยู่ในอัตรา 1: 
30-50 นับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีรับผิดชอบได้ แต่ในบางมหาวิทยาลัย ผู้สอนบัญชีต้องให้บริการการสอน
แก่คณะอ่ืนๆ ท้าให้ไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึงได้ อีกทั้งบุคลากรด้านการสอนบัญชี ขาดแคลน 
คณาจารย์ด้านบัญชีมีอยู่อย่างจ้ากัด เนื่องจากค่าตอบแทนไม่ดึงดูด การจัดหาอาจารย์บัญชีจาก
ภายนอกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของหลายๆ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนด้านภาษีอากร 
    5.1.1.4 วิธีการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      1)  เน้นการออกข้อสอบแบบประยุกต์ (Applied) เน้นให้ข้อสอบมีความ
ยากส้าหรับมหาวิทยาลัยชั้นน้า 
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      2) บางมหาวิทยาลัยมีกรรมการหลักสูตรพิจารณาการออกข้อสอบ มีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาดูความเหมาะสมของข้อสอบ แต่ถึงกระนั้น ผู้เรียนก็ยังมีผลการเรียน
ไม่ถึงเกณฑ์ จนต้องถูกรีไทร์ออกเป็นจ้านวนมาก 
      3)  ภาษาอังกฤษเป็นตัวแปรส้าคัญที่ประเมินไม่ได้ว่า การออกข้อสอบเป็น
ภาษาอังกฤษแล้วผู้เรียนท้าข้อสอบไม่ได้นี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความอ่อนด้อยทางภาษาหรือว่าไม่เข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนมา 
      4)  บางมหาวิทยาลัยมีการสอบความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาก่อนจะจบ (Exit 
Exam) ซึ่งในระดับปริญญาตรี สกอ. ยังไม่ก้าหนดให้ Exit Exam 
 
  5.1.2  มาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีท่ีอ้างอิงตาม IES 2  
  การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพทางบัญชี เป็นไปเพ่ือผลิตบุคลากรทางการ
บัญชีให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพบัญชี ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแต่ละ
ครั้ง จะท้าประชาพิจารณ์ โดยการสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือผลิตบัณทิตบัญชีให้เป็นไปตามอุปสงค์
ของผู้ประกอบการ สถานศึกษาต้องออกหลักสูตรโดยยึดตามเนื้อหาที่สภาวิชาชีพบัญชีก้าหนด ซึ่ง
หลักสูตรของสภานี้ไม่ได้การันตีว่าเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด เนื่องจากบุคลากร
ในสภาวิชาชีพบัญชีไม่ใช่นักวิชาการด้านการศึกษา หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักสูตรล้วน
แล้วแต่เป็นนักวิชาการด้านบัญชี เพราะฉะนั้น สภาวิชาชีพบัญชี ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะมาจัดการ
ด้านการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีได้ทั้งระบบ ผลกระทบจึงตกอยู่กับหลักสูตรการเรียนการสอนทางบัญชี
ของไทย ซึ่งยังมีจุดบกพร่อง เช่น ในหลักสูตรทางการบัญชีไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนบัญชี 
เรียนรู้เรื่องความฉลาดทางวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งจ้าเป็นมากในการทีน่ักบัญชีจะเข้าสู่ AEC  
  การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของประเทศอาเซียน ท้าให้นักบัญชีเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับ
บุคคลในหลายๆวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืนและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขณะเดียวกันก็ยังคงความ
เป็นอัตลักษณ์ของตนเอาไว้ ซ่ึงหัวข้อดังกล่าวไม่มีการระบุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชี
ของไทย นอกจากนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชียังขาดการบูรณาการระหว่างเรื่องของ
ทักษะหลัก (Hard Skills) และเรื่องของทักษะเสริม (Soft Skills) โดยหลักสูตรให้ความส้าคัญในเรื่อง
ของทักษะหลักมากกว่าทักษะเสริม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ร่างหลักสูตรมองว่า เรื่องของทักษะเสริม 
เป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่ควรจะไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง แต่ความเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้เรียนบัญชีมี
วุฒิภาวะต่้าลง เกิดเป็นปัญหาให้ผู้เรียนมีทักษะเสริมที่ต่้าลงไปด้วย ซึ่งทักษะเสริมนี่เองเป็นสิ่งที่ส้าคัญ
มากต่อนักบัญชีในยุคการค้าเสรี ซึ่งนอกจากนักบัญชีจะมีทักษะหลักที่ดีแล้ว ยังต้องมีทักษะเสริม อัน
ได้แก่ ภาษา บุคลิกภาพ มารยาทการเข้าสังคม การสื่อสาร 
 
  5.1.3  ความเหมาะสมของมาตรฐานทางการบัญชีท่ีใช้อยู่ในการเรียนการสอนปัจจุบัน 
  ความเหมาะสมของการใช้มาตรฐานการบัญชีในไทยขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้รับนโยบาย และผู้
มีส่วนได้เสียกับนโยบายการก้าหนดมาตรฐานทางบัญชีที่มาจากสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งถือว่าเป็นผู้
ก้าหนดนโยบายการใช้มาตรฐานการบัญชีโดยตรง 
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    5.1.3.1 ในมุมมองของผู้รับนโยบาย ซึ่งก็คือ ผู้สอนบัญชีนั้น มองว่ามาตรฐานทาง
บัญชีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งเปลี่ยนแค่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่ยังมีเค้าโครงเหมือนเดิม 
ท้าให้เป็นปัญหาส้าหรับอาจารย์ผู้สอนในการเตรียมเอกสารการสอน เพราะยังไม่มีการตีพิมพ์สื่อ
ประกอบการสอน (หนังสือ) ออกมา 
    5.1.3.2 ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย 
      1) ผู้เรียนบัญชี มองว่ามาตรฐานบัญชีเข้าใจยาก 
      2) องค์กรหรือผู้ประกอบการ มองว่ามาตรฐานบัญชีที่บริษัทใช้มีความ
ยุ่งยากและซับซ้อน  
  
5.2  ผลกระทบของปัจจัยด้านบทบาทองค์กรที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพที่มีต่อการผลิต       

และการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีอันน าไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
   เสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
  บทบาทองค์กรที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพบัญชีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ มีส่วนในการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี เนื่องจากเป็นองค์กรที่ก้าหนดนโยบาย กฎระเบียบในทางวิชาชีพ
โดยตรง  
  ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพทั้งในและระหว่าง
ประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีของไทย ดังนี้ 
 
  5.2.1 บทบาทหน้าที่ขององค์กรสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC)  
  บทบาทของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) ที่มีต่อการการพัฒนาวิชาชีพบัญชีนี้ 
สามารถวิเคราะห์ และจ้าแนกบทบาทออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาด้านตลาดการลงทุน และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชี 
    5.2.1.1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านตลาดการลงทุน 
    ปัจจุบันนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีบทบาทส้าคัญ
อย่างยิ่งส้าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินของตนเอง 
หรือประเทศก้าลังพัฒนาซึ่งไม่สามารถก้าหนดมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ของตนเอง ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีหรือรายงานทางการเงินแบบเดียวกัน เพ่ือดึงดูดการเข้ามาลงทุน
จากต่างประเทศ แม้แต่บางประเทศที่ยังไม่ได้น้า IFRS มาใช้ก็ได้มีแผนการก้าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะ
น้ามาใช้เมื่อใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ส้าหรับการตัดสินใจของบริษัท ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงานก้ากับดูแล ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีแผนการก้าหนด
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ไว้ล่วงหน้าว่าจะน้า IFRS มาใช้ในปี พ.ศ. 2558 ในขณะที่อีกมากกว่า 120 ประเทศ ก็ได้มีการใช้หรือ
ได้มีแผนไว้ล่วงหน้าในการที่จะน้า IFRS มาใช้เช่นกัน221 
    5.2.1.2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิชาชีพ  
                           บัญชี  
    งานของ IFAC ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี โดยการออก
มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศและพัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพสอบบัญชี ต่อมา IFAC 
และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IASB รวมตัวกัน และให้ IASB เป็นหน่วยงาน
เดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานการบัญชี222  
    นอกจาก IFAC จะพัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี การส่งเสริมให้ใช้มาตรฐาน
รายการทางการเงิน รวมทั้งการพัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพสอบบัญชีแล้ว ยังมีภารกิจส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางการศึกษาบัญชี และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาการบัญชีอีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา
การศึกษาทางวิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิก โดยได้วางรากฐานส้าหรับการเรียนรู้ การศึกษาและการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีที่เรียกว่า “มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” 
ซึ่งมีทั้งสิ้นจ้านวน 8 ฉบับ เพ่ือให้ผู้ที่จะเป็นนักบัญชีมืออาชีพจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทั้งในวิชาการบัญชีวิชาการ ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี รวมทั้งมีทักษะพ้ืนฐานใน
การท้างาน สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปในการประกอบวิชาชีพได้ และเป็นผู้มีความตระหนัก
ถึงคุณค่าจริยธรรมทางวิชาชีพ อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ทันทีหลังส้าเร็จการศึกษาซึ่ง
เกิดจากการได้เรียนรู้ การฝึกฝน และสะสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน เพ่ือให้
มีความพร้อมที่จะก้าวสู่การท้างานจริงได้223  
 
  5.2.2   บทบาทของสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน (AFA)  
      AFA ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1977 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกสถานะของวิชาชีพและปรับความ
แตกต่างของหลักการบัญชีในหมู่ประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และไทย โดยมีส้านักงานอยู่ที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ AFA ได้ตั้งคณะกรรมการหลักการบัญชี
และมาตรฐานการบัญชี เพื่อศึกษาและปรับมาตรฐานการบัญชีในกลุ่มประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกัน
ในอนาคต มีวาระการประชุมทุกๆ 2 ปี โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละประเทศสมาชิก เป็นองค์กรการ
บัญชีที่ส้าคัญในภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนทางการบัญชีและการ
ตรวจสอบวิชาชีพทั่วประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้หารือกับ IFAC เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกให้
ยอมรับและตระหนักถึงความส้าคัญของการยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการ224 

                                                           

 221เกียรตินิยม คุณติสุข และสุธา เจียรนัยกุลวานิช, เรื่องเดิม, หน้า 176-177. 
  

222
 ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 10. 

  223เรื่องเดียวกัน, หน้า 21.  
  

224เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
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  บทบาทหน้าที่ของ AFA ที่มีต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในคุณภาพ
การศึกษาบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียน และการติดตามความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในการใช้
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
    5.2.2.1 การเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการศึกษาบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียน  
    AFA ให้สมาชิกร่วมด้าเนินการในหลักสูตรทางบัญชีที่สอดคล้องกันตามมาตรฐาน 
IES 2 ถือว่าเป็นบทบาทที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของ AFA ในการที่จะ “ปิดช่องว่าง” ทางการพัฒนา
คุณภาพด้านการบัญชีที่เหลื่อมล้้ากันในระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กับกลุ่มประเทศที่ก้าลัง
พัฒนา แต่ก็เป็นเพียงเป้าหมายในระยะปานกลางเท่านั้น โดยหลักสูตรแกนกลางที่ก้าหนดให้ใช้ร่วมกัน
นั้นจะครอบคลุมข้อก้าหนดกฎหมายและภาษีอากรภายในประเทศด้วย ซึ่งการพัฒนาการศึกษานี้
จ้าเป็นที่จะต้องใช้การเงินและงบประมาณในการสนับสนุนเป็นอย่างมาก เป็นบทบาทของ  AFA ที่จะ
หาแนวทางสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประเทศที่มีทรัพยากรที่จ้ากัด ไม่ว่าจะเป็นจ้านวนบุคลากร
ผู้สอนบัญชี คุณภาพของสถาบันการศึกษา 
    5.2.2.2 ติดตามความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในการใช้มาตรฐานรายงานทาง 
      การเงินระหว่างประเทศ  
    ส้าหรับความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศพบว่า AFA ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการก้าหนดมาตรฐานทางบัญชีของประเทศ
สมาชิก โดยการให้ WorldBank จัดท้ารายงานความคืบหน้าของการด้าเนินงานทางด้านบัญชีของ
องค์กรในประเทศสมาชิก ความตื่นตัวของบุคลากรในองค์กรบัญชีแต่ละประเทศทุกปี และจากผลการ
ติดตามความก้าวหน้าถึงมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละประเทศ 
    ผลจากการศึกษาติดตามของ World Bank พบว่า ทุกประเทศในอาเซียนได้ปรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (IFRS) และสมาชิกกว่าครึ่งได้น้า 
IFRS เป็นที่ออกโดยคณะกรรมการ (IASB) ไปใช้บังคับในประเทศเต็มรูปแบบในปัจจุบัน มีเพียง
สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ที่ได้ออกมาตรฐานการบัญชีแห่งชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี IFRS 
อย่างแท้จริง แต่ก็ยังมีการดัดแปลงมาตรฐานบางอย่าง 
     ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงินส้าหรับ SMEs เกือบทุกประเทศได้มีการ
ออกมาประกาศใช้ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย ออกมาตรฐาน IFRS for 
SMEs มาใช้อย่างจริงจัง และแนวโน้มที่จะประกาศใช้มาตรฐาน IFRS for SMEs ในอนาคตมีบรูไน 
กัมพูชา ลาว พม่า และฟิลิปปินส์ ส่วนเวียดนามยังไม่มีแนวโน้มว่าประกาศใช้ IFRS for SMEs  
 
  5.2.3 บทบาทหน้าที่ขององค์กรสภาวิชาชีพบัญชีของไทย 
  ในแต่ละประเทศจะมีองค์กรทางวิชาชีพบัญชีของตน ซึ่งเป็นองค์กรที่ก้าหนดกฎเกณฑ์หรือ
มาตรฐานในรายละเอียดทางการบัญชี ให้เป็นแนวทางแก่การปฏิบัติงานทางบัญชีของนักบัญชี และ
ควบคุมไปถึงด้านจรรยาบรรณในทางวิชาชีพบัญชีอีกด้วย  
  สภาวิชาชีพบัญชี เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีอันมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ท้าหน้าที่ในการก้ากับ
ดูแล การพัฒนาความรู้ ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพ และควบคุม
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จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ก้าหนดให้มี
คณะกรรมการต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กรวิชาชีพ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 5.1  โครงสร้างองค์กรสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547225 
 
  ภายในองค์กรวิชาชีพ มีโครงสร้างการบริหารองค์กร ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชี ด้านต่างๆ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน เช่น คณะกรรมการ
ก้าหนดมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการด้านวิชาชีพบัญชี 6 ด้าน (ด้าน
การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ด้านการท้าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านบัญชีบริหาร ด้านการวาง
ระบบบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร    
 

                                                           

  225กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547, 
ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=2262&filename= 
law  
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ภาพที่ 5.2  โครงสร้างการบริหารองค์กรสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์226  
 
  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ก้าหนดให้อ้านาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพ ให้มีอ้านาจ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ซึ่งจ้าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพ ด้าน
การก้าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และด้านการควบคุมทางวิชาชีพเพ่ือด้ารงไว้ซึ่งความเป็น
วิชาชีพ 
  งานวิจัยในหัวข้อนี้ จะศึกษาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพ ด้านการก้าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และด้านการควบคุมทางวิชาชีพ  
    5.2.3.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ด้านการส่งเสริมและ 
      สนับสนุนการประกอบวิชาชีพ  
    ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ กฎหมายได้
ก้าหนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พัฒนาและส่งเสริมบัญชีด้านนั้นๆ ให้มี
ความก้าวหน้าและมีมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภา
วิชาชีพบัญชี  

                                                           

  226สภาวิชาชีพบัญชี, ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://www.fap.or.th/ 
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    นอกจากนี้ยังมีอ้านาจพิจารณาอุทธรณ์ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี  การ
พิจารณาอุทธรณ์ของผู้กล่าวหาหรือผู้ซึ่งถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งลงโทษ กรรมการผู้มีบทบาท
เหล่านี้ ได้แก่ คณะกรรมการวิชาชีพด้านการท้าบัญชี คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี 
คณะกรรมการวิชาชีพด้านบัญชีบริหาร คณะกรรมการวิชาชีพด้านการวางระบบบัญชี คณะกรรมการ
วิชาชีพด้านภาษีอากร และคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  
    ส้าหรับบทบาทหน้าที่ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น  
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมีบทบาทเกี่ยวข้องที่ส้าคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาหลักสูตรทางบัญชีของสถาบันการศึกษา การรับรองหลักสูตร รับรองปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือคัด
กรองคุณสมบัติขั้นต้นในการรับสมัครเป็นสมาชิก รวมทั้งการอบรมทางวิชาการ การติดตามการ
เคลื่อนไหวข่าวสารทางวิชาการ โดยเฉพาะอาเซียน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการสู่
ประชาชน 
    คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นหน่วยงาน
จากสภาวิชาชีพบัญชีที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรบัญชีกับอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย (คณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย) และส้านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา227 
    นอกจากนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ยัง
เป็นตัวแทนของทางสภาวิชาชีพที่เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริม ดูแลการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
การเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที ่2 (IES 2)  

  5.2.3.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการก้าหนดเกณฑ์ 
    เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ 

    ส้าหรับมาตรฐานการบัญชีนั้น จะมีคณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานการบัญชีท้า
หน้าที่ก้าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดท้าบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น 
    โดยคณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานการบัญชี ได้มีการวางกรอบวิชาชีพบัญชี 
(Accounting Profession Framework) ซ่ึงหมายถงึ หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพ
บัญชี เพ่ือให้นักวิชาชีพบัญชีดานการท้าบัญชีและดานการสอบบัญชีน้าไปยึดถือปฏิบัติ และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2546 ที่ก้าหนดให้ผูประกอบวิชาชีพบัญชีดานการท้าบัญชีหรือผู
ท้าบัญชี มีหนาที่จัดท้าบัญชีใหตรงตอความเปนจริงและถูกต้อง ดังนั้น กรอบวิชาชีพบัญชีด้านการท้า
บัญชีก็คือมาตรฐานการบัญชีนั่นเอง 
    ส่วนกรอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีนั้น ปัจจุบันใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นรหัส 
4 หลัก โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศของสหพันธนักบัญชีระหวาง
ประเทศ (IFAC) ซึ่งในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้กล่าวถึงผูประกอบวิชาชีพดานการ
                                                           

  
227ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี, เรื่องเดิม. 
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สอบบัญชีหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตไว้ว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อรับรอง
การสอบบัญชีรับรองเอกสารหรือแสดงความเห็นตองบการเงิน228 ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2546 ซึ่งก้าหนดใหงบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตนั่นเอง229 โดยที่ผูสอบบัญชีจะต้องตรวจสอบงบการเงินและจัดท้ารายงานของผูสอบ
บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีกรอบวิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี คือ “มาตรฐานการสอบบัญชี” 

(Standards on Auditing: SA) 
    5.2.3.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการควบคุมทาง
วิชาชีพเพ่ือด้ารงไว้ซึ่งความเป็นวิชาชีพ เป็นบทบาทหน้าที่ในส่วนของการก้าหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
5.3  ผลกระทบของปัจจัยด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่มีต่อการผลิตและการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ      
อาเซียน 

 
  กฎหมายหรือกฎระเบียบที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักบัญชีส่วนใหญ่จะเป็น
กฎระเบียบภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องสภาวิชาชีพบัญชีและแผนยุทธศาสตร์หลักของประเทศ คือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้ถูกน้ามาวิเคราะห์ในฐานะที่เป็นแผนในการขับเคลื่อน
นโยบายทุกด้านของประเทศ ซึ่งสามารถน้ามาวิเคราะห์ถึงบทบาทในการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีดังนี้ 
 
  5.3.1 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
  สาระส้าคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ว่าด้วยเรื่องผู้มีหน้าที่จัดท้าบัญชี ผู้ท้า
บัญชี การตรวจสอบการปฏิบัติการทางบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และก้าหนดบทลงโทษ ซึ่ง
บทก้าหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีนั้น
มีดังนี ้
    5.3.1.1 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ว่าด้วยเรื่องผู้ท้าบัญชี ตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 7(6) ที่บัญญัติให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก้าหนดในเรื่อง “คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท้าบัญชี” หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา 27 
    5.3.1.2 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.  2543 ว่ าด้ วยเรื่ อง  “ผู้ ท้ าบัญชี ”  ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 21 ที่บัญญัติถึงรูปแบบการจัดท้าบัญชี โดยมาตรา 21(1) ก้าหนดให้ผู้ท้าบัญชี
ต้องลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก้ากับ หรือลง

                                                           

  228นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, เรื่องเดิม, หน้า 80.  
  229เรื่องเดียวกัน, หน้า 80.   
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รายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน
บาท ตามมาตรา 35 
 
  5.3.2 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
  สาระส้าคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ว่าด้วยเรื่องของสภาวิชาชีพบัญชี 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานการบัญชี การควบคุมการประกอบ
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการท้าบัญชี  จรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี การก้ากับดูแล และก้าหนดบทลงโทษ ซึ่งบทก้าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 ที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีนั้น ได้แก่ 
    5.3.2.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ว่าด้วยเรื่อง “สภาวิชาชีพบัญชี” 
ตามบทบัญญัติมาตรา 7(11) ที่บัญญัติให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ้านาจหน้าที่ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี 
      1) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ. 2556 ในหมวด
สมาชิกสามัญ ข้อ 5 กล่าวถึงคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสามัญ ที่ต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
       (1) มาตรา 13(1) ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
       (2) มาตรา 13(2) มีสัญชาติไทย  
       (3) มาตรา 13(3) ส้าเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่้ากว่าระดับ
ปริญญาตรี หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอ่ืนเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาชีพการบัญชีที่สภา
วิชาชีพบัญชีรับรอง หรือส้าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก้าหนด  
      2) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท้าบัญชี พ.ศ. 2556 ในข้อ 5 กล่าวถึง ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท้าบัญชี 
ที่ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
       (1) มาตรา 45(1) มีภูมิล้าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  
       (2) มาตรา 45(2) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท้าบัญชี เป็น
ภาษาไทยได้  
      3) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ในหมวดการขอรับใบอนุญาต การอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียม ข้อ 10 กล่าวถึง ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
       (1) มาตรา 39(1) ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี แต่ในกรณี
เป็นสมาชิกวิสามัญซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องเป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยดีพอที่จะสามารถสอบบัญชีและ
จัดท้ารายงานเป็นภาษาไทยได้ และมีภูมิล้าเนาในประเทศไทย และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท้างานของคนต่างด้าวด้วย จึงจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 
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       (2) มาตรา 39(2) ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีมาแล้วตามที่ก้าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ในหมวดการฝึกหัดงาน ข้อ 7 กล่าวถึง ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจ ที่กฎหมายบัญญัติให้มี
การสอบบัญชีหรือให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยฝึกหัดงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังนี้ 
        (2.1) ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี 
        (2.2) ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นค้าขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบ
ผ่านวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการก้าหนดไม่น้อยกว่าสี่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า
หนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกรายวิชาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าหน่วยกิต ทั้งนี้ การฝึกหัดงานดังกล่าวต้อง
กระท้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินห้าปีนับจากวันยื่นค้าขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลา
ฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าสามพันชั่วโมง 
        (2.3) ต้องยื่นค้าขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่ม
ฝึกหัดงาน พร้อมด้วยหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการ
สอบบัญชีตาม ข. หรือส้าเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 7(6) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี 
        (2.4) ต้องท้ารายงานการฝึกหัดงานยื่นต่อคณะกรรมการปีละหนึ่ง
ครั้งนับจากวันยื่นค้าขอแจ้งการฝึกหัดงานโดยให้ยื่นรายงานภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบ
ก้าหนดในแต่ละปี พร้อมด้วยค้ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงาน มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่มีการ
ฝึกหัดงานในปีนั้น 
        (2.5) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือผู้ให้การ
ฝึกหัดงานรายเดิมถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณเพิกถอนใบอนุญาต ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้
การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วย
รายงานและค้ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม และการแจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้
การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั้น ให้ถือว่าค้าขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้การ
ฝึกหัดงานในส้านักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้
ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงานจะ
ไม่สามารถนับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ 
        (2.6) ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้
เสร็จสิ้นภายในเวลาห้าปีนับจากวันที่ยื่นค้าขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ ให้นายทะเบียน
เสนอคณะกรรมการพิจารณาจ้าหน่ายค้าขอได้ การยื่นค้าขอตาม (2.3) (2.4) และ (2.5) ให้เป็นไปตาม
แบบที่คณะกรรมการก้าหนด 
       (3) มาตรา 39(2) ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงานหรือเคย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีมาแล้วตามที่ก้าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ในหมวดการทดสอบวิชาชีพสอบบัญชี ข้อ 8 
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กล่าวถึง ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีตามข้อ 7 ต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบ ดังต่อไปนี้  
        (3.1) ผู้รับการทดสอบต้องส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาวิชาชีพบัญชีรับรองไว้ในมาตรา 7(6) แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว หรืออยู่ระหว่างการฝึกหัด
งานสอบบัญชีตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และต้องไม่เคยเป็นผู้
ทุจริตในการทดสอบความรู้ของผู้รับการทดสอบ  
        (3.2) การทดสอบแบ่งเป็นหกวิชา คือ วิชาการบัญชี 1 และ 2 
วิชาการสอบบัญชี 1 และ 2 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2 การ
เข้าทดสอบวิชาการสอบบัญชี 1 และ 2 จะต้องมีเวลาฝึกหัดงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมี
เวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมง 
        (3.3) ผู้รับการทดสอบต้องยื่นค้าขอสมัครสอบต่อคณะกรรมการ
ตามแบบและภายในเวลาที่ คณะกรรมการก้าหนด อาจสมัครสอบทุกวิชาหรือสมัครสอบบางวิชาก็ได้   
        (3.4) การทดสอบให้มีอย่างน้อยปีละสองครั้ง ตามก้าหนดเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรโดยต้องประกาศให้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทราบล่วงหน้า 
        (3.5) ระยะเวลาการรับสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ทดสอบ 
ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ และรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการ 
        (3.6) ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสอบผ่านทุกวิชา และได้คะแนน
ในแต่ละวิชาไม่ต่้ากว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ โดยผู้เข้ารับการทดสอบสามารถสะสม
ผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านได้ไม่เกินสี่ปี นับแต่วันที่ผ่านการทดสอบแต่ละวิชา 
        (3.7) ให้นายทะเบียนประกาศชื่อผู้ผ่านการทดสอบแต่ละวิชาและ
ทุกวิชาไว้ ณ สภาวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
      4) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ในหมวดการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ข้อ 7 กล่าวถึง กิจกรรมที่สามารถประเมินผลหรือตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านวิชาชีพบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีให้
ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้ 
       (1) เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาในหลักสูตร 
วิทยากร และผู้จัดการอบรม หรือการประชุมสัมมนาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ  
       (2) เป็นหรือร่วมเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ด้าเนินการสัมมนาตาม 
(1) 
       (3) จัดท้าผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีโดยได้เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หรือที่ประชุม วิชาการ เช่น การเขียนบทความ งานวิจัย หนังสือหรือต้าราทางวิชาการ 
เป็นต้น  
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       (4) เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท้างานในสภาวิชาชีพบัญชี 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพบัญชี  
       (5) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม หรือวุฒิเดิมใน
หลักสูตรหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
       (6) พัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอ่ืนๆ  และผ่านการทดสอบตามที่
สภาวิชาชีพบัญชีก้าหนด 
     5) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ในหมวดการเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ข้อ 9 กล่าวถึง ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาตามข้อ 7 มีสาระส้าคัญ คือ ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาอย่างน้อยสิบแปดชั่วโมงต่อปี เว้นแต่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ต้องมี
จ้านวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามสัดส่วนของจ้านวนเดือนที่ได้รับ
ใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน  
 
  5.3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ประเทศไทยได้ออกนโยบายเพ่ือส่งเสริมและการพัฒนาแรงงานไว้ในแผนแม่บทของประเทศ 
คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยในแต่ละฉบับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น 
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
  สาระส้าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอยู่ในแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ฉบับที่  
6 (พ.ศ. 2530-2534) ซึ่งมีสาระส้าคัญท่ีกล่าวถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต และเริ่มแผน
หลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กันไป แต่เป้าหมายหลักของแผนฉบับนี้ยังยึด
เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาเพ่ือเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถแข่งขันใน
ต่างประเทศได้อย่างจริงจัง 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดขึ้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-
2539) ที่จ้าเป็นจะต้องให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุคคลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป้าหมายหลักคือการพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
โดยมีการกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  เช่นเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2539-2544) ซึ่งมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา อย่างไรก็ตามในปีแรกของแผนฯ ฉบับที่ 8 ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์ต้มย้ากุ้ง” จึงส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงต้อง
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน ท้า
ให้ยังไม่ผลที่เกิดจากการพัฒนา “คน” อย่างเป็นรูปธรรม 
  ต่อมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้ด้าเนินแผนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาและบริหารประเทศแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
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น้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ถือได้ว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ประสบ
ความส้าเร็จที่น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก มีหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง 30 บาท) ซึ่งครอบคลุมคุณภาพชีวิตคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ อีกท้ังปัญหายาเสพติดลดลงจากการปราบปรามอย่างเข้มงวด 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับ 10-11 ยังคงน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารประเทศ ภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท้างานของรัฐบาล เน้นหลักธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนของรัฐ
และเอกชน  



 
บทท่ี 6 

 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
6.1  วิธีการศึกษา 
 
  จากการศึกษาเรื่องผลกระทบเเละอุปสรรคของกฎหมายไทยที่มีต่อการผลิตและพัฒนา
ศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีในการเคลื่อนย้ายเเรงงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ด าเนินการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีสัมภาษณ์ในเชิง
ลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีความเก่ียวข้องในวิชาชีพทางบัญชี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนโยบายองค์กร 
กลุ่มผู้รับนโยบาย และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย จ านวน 23 คน 
  
ตารางท่ี 6.1  กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนคน 
กลุ่มนโยบายองค์กร 

ตัวแทนด้านวิชาการอาเซียนศึกษาและติดตามการเคลื่อนไหวจากสภาวิชาชีพบัญชี 1 
ตัวแทนด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี 3 
ตัวแทนด้านการควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี 1 

กลุ่มผู้รับนโยบาย 
ตัวแทนคณาจารย์ผู้สอนบัญชีในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐ 7 
ตัวแทนคณาจารย์ผู้สอนบัญชีในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน 4 
ตัวแทนคณาจารย์ผู้สอนบัญชีในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิด 1 
ตัวแทนคณาจารย์ผู้สอนบัญชีในอาชีวศึกษา 1 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสียกับนโยบาย 
ตัวแทนผู้จัดท ารายงานงบทางบัญชีจากหน่วยงานเอกชน 1 
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากหน่วยงานรัฐ 1 
ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากหน่วยงานเอกชน 1 
ตัวแทนพนักงานบัญชีจากธุรกิจ SMEs 1 
ตัวแทนส านักงานบัญชี 1 

รวม 23 
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6.2 สรุปผลการศึกษา 
 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน ได้มีความพยายามในการผลักดันที่จะให้ภูมิภาค
อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจอย่างเป็น
รูปธรรม เช่นเดียวกับประชาคมยุโรป โดยมุ่งให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งในทาง
เศรษฐกิจ สามารถสร้างอ านาจต่อรองในเวทีการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศ
อ่ืนๆได้ ฉะนั้นจึงได้มีการร่วมลงนามในปี พ.ศ. 2550 โดยการประกาศ “ปฏิญญาเซบู” และผู้น า
อาเซียนได้รว่มลงนามเห็นชอบในเอกสารส าคัญไว้ 2 ฉบับ ได้แก่ กฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาว่าด้วย
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint เป็น
แผนงานบูรณาการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ เพ่ือให้การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ด้านขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูง ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันเศรษฐกิจ และด้านการบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์  

 จากการศึกษาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งไปที่วัตถุประสงค์ในด้าน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว พบว่ามีประเด็นการเจรจาซึ่งมีความส าคัญมาก คือ “การเปิดเสรี
แรงงานในอาเซียน” โดยเฉพาะในบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก โดยในเบื้องต้น ได้ท าข้อตกลงร่วมกันแล้ว ใน 7 สาขาวิชาชีพ และ 
1 สาขาบริการ ได้แก่ วิศวกรรม ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ บัญชี และ 
สาขาการบริการ/การท่องเที่ยว นั่นหมายความว่า เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แรงงานวิชาชีพที่กล่าวมาข้างต้นจะสามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบวิชาชีพได้
ภายในประเทศอาเซียน ฉะนั้น เพ่ือให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างราบรื่น ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ร่วมกันก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในแต่สาขาวิชาชีพ หรือ MRAs เพ่ือให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพมีการให้บริการเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายแรงงานในบาง
วิชาชีพต้องประสบกับอุปสรรค ซึ่งนอกจากข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพแรงงานวิชาชีพจะเป็นอุปสรรค
ต่อการเคลื่อนย้ายแล้ว ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศก็เป็นอุปสรรคที่
ขวางกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานเช่นกัน และยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศยัง
เป็นอุปสรรคขวางก้ันการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพในประเทศนั้นๆ ด้วย 

 ในการวิจัยภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบเเละอุปสรรคของกฎหมายไทยที่มีต่อการผลิตและการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีในการเคลื่อนย้ายเเรงงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
เกิดขึ้นจากการที่ผู้วิจัยความส าคัญของวิชาชีพบัญชี ซึ่ง เป็นวิชาชีพที่ส าคัญในการช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเครื่องมือใน
การพัฒนาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในด้านการค้า การลงทุน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงการ
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ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาภายในภูมิภาคอาเซียน ก่อให้เกิดการจ้างงานในภาคส่วนอ่ืนๆ 
ท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเกิดการขยายตัว 

 แต่ถึงกระนั้น การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย มิอาจเคลื่อนย้ายให้เป็นไป
อย่างสะดวกและราบรื่นได้ เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพนักวิชาชีพบัญชีไทย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชียังเป็นอุปสรรคกั้นขวางการพัฒนาศักยภาพ รวม ไปถึงขวางกั้นการ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีจากประเทศอาเซียนอ่ืนให้เข้ามาในไทยได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทย
ยังเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานวิชาชีพบัญชีในบางสาขา และแรงงานวิชาชีพบัญชีในไทยซึ่งมีอยู่
ล้นตลาดแรงงานวิชาชีพยังมีความอ่อนด้อยทางศักยภาพเป็นอย่างมาก นักวิชาชีพบัญชีไทยที่มีอยู่จึง
ไม่สามารถสนองตอบต่ออุปสงค์ของผู้ประกอบการได้ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้แรงงานวิชาชีพ
บัญชีจากอาเซียนอ่ืนเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศได้ง่ายขึ้น อาจตอบโจทย์ความต้องการใช้นักบัญชี
ของตลาดแรงงานภายในประเทศได้ แต่นักบัญชีไทยจะประสบกับภาวะการว่างงานเช่นกัน เพราะจาก
ข้อมูลพบว่าประเทศที่มีบัณฑิตสาขาบัญชีที่จบการศึกษามากที่สุดในแต่ละปี คือ ประเทศอินโดนีเซีย 
ไทย และฟิลิปปินส์ ตามล าดับ และประเทศที่มีแรงงานวิชาชีพบัญชีสูงที่สุดในอาเซียน คือประเทศ
ไทยที่มีอยู่ถึง 57,467 คน อีกทั้งมีบัณฑิตสาขาการบัญชีที่จบมาในแต่ละปีของไทยมีจ านวนถึง 
20,000 คน แต่บัณฑิตเหล่านี้เป็นนักบัญชีที่อ่อนด้อยทางศักยภาพ ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหา
ขาดแคลนนักบัญชีที่มีคุณภาพ เพราะมีเพียงนักบัญชีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความพร้อมทั้งทักษะหลัก 
(Hard Skills) และทักษะเสริม (Soft Skills) เช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ กอปรกับการมี
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เข้ามา ท าให้ผู้ประกอบการมีการจ้างแรงงานวิชาชีพบัญชีน้อยลง หันไปใช้บริการ
จากบริษัทรับท าบัญชี จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักบัญชีส่วนใหญ่ของไทยว่างงาน ต้องหาทางออก
โดยการออกไปประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่สายวิชาชีพบัญชี ท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรด้านก าลัง
แรงงานวิชาชีพบัญชีในเชิงเศรษฐกิจ ส่วนนักบัญชีที่ยังท างานอยู่ในสายวิชาชีพก็ได้รับแรงกดดันจาก
ลักษณะของงานทางบัญชี เมื่อมีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้าย ท าให้นักบัญชีที่ยังอยู่ในสายงานต้องมีการ
ปรับตัวขนานใหญ่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน แต่ทว่า นักบัญชีเหล่านั้นมีบุคลิกที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กอปรกับแรงจูงใจทางด้านผลตอบแทน
ที่น้อยกว่าลักษณะของงานที่ท า จึงเป็นเหตุให้นักวิชาชีพบัญชีหันเหออกจากวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
วงจรวิชาชีพบัญชีไทยในระยะยาวให้เข้าสู่ภาวการณ์ขาดแคลนนักบัญชีทั้งระบบ 

 ดังนั้น แนวทางขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักบัญชีระยะยาว จึงควรเป็นการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีให้มีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะหลัก (Hard Skills) และ ทักษะ
เสริม (Soft Skills) จากนั้น จึงค่อยปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพบัญชีอ่ืนๆตามมาหลังจากที่นักบัญชีไทยมีความพร้อมแล้ว 

 
 6.2.1 สรุปผลการศึกษาปัจจัยท่ีใช้เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
   วิชาชีพบัญชขีองไทย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์นั้น พบว่า 

ปัจจัยที่เป็นแนวทางในผลิตและการพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงาน ประกอบไปด้วย ปัจจัย 5 ประการ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้านตัวเร่งหรือ
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ตัวกระตุ้นในการพัฒนาความคิด ปัจจัยด้านคุณธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และปัจจัยด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ 

 แต่เมื่อสังเคราะห์ปัจจัย 5 ประการดังกล่าวเข้าเป็นหมวดหมู่แล้ว พบว่า สามารถสังเคราะห์
ออกมาได้ 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ส่วน
ปัจจัยด้านตัวเร่งหรือตัวกระตุ้นในการพัฒนาความคิด และปัจจัยด้านคุณธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม จะ
หลอมรวมอยู่ในปัจจัยทางด้านองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ซึ่งมีบทบาทในการหล่อ
หลอมคุณธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม การกระตุ้นการพัฒนาทางความคิดให้มีจิตส านึก ความรับผิดชอบ
ในความเป็นอาชีพหรือวิชาชีพของตน 

 ดังนั้น แนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จึงมีอยู่  3 ประการ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยทางด้านองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยด้าน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

 เช่นเดียวกันกับปัจจัยที่ใช้เป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี 
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ  

   6.2.1.1 ปัจจัยด้านการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
บัญชีที่เรียกว่า มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) จ านวน 8 
ฉบับ โดยในจ านวน 8 ฉบับนี้ สามารถจ าแนกเนื้อหารายละเอียดเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้เป็น 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพบัญชี ด้านการควบคุมและก ากับจรรยาบรรณส าหรับนัก
วิชาชีพบัญชี ด้านการวางกฎเกณฑ์ในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชี 

   6.2.1.2 ปัจจัยด้านองค์กรทางวิชาชีพบัญชี มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน 
รวมทั้งวางกฎเกณฑ์ให้แรงงานวิชาชีพบัญชีเกิดการพัฒนาศักยภาพเพ่ือพร้อมรับกับการเปิดเสรี
แรงงาน โดยเริ่มตั้งแต่องค์กรระหว่างประเทศ จนถึงองค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ 
ประกอบด้วย องค์กรทางวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศและภายในประเทศ มีส่วนช่วยส่งเสริม 
สนับสนุน และก าหนดมาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาชีพบัญชีให้สามารถ
เทียบเคียงกันได้ในระดับสากล โดยการก าหนดรูปแบบการจัดท ารายงานทางการเงินที่เรียกว่า  
มาตรฐานการบัญชี การก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี การก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ส่วนองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาชีพบัญชี
ภายในประเทศจัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี เช่น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าพัฒนาโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน ด้วยการร่วมมือกับสภาวิชาชีพ
บัญชี กรมสรรพากรจัดอบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร จัดอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรอง
บัญชี 

   6.2.1.3 ปัจจัยด้านกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและมีส่วนส าคัญกับการ 
     พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี มีดังนี้ 
     1) กฎระเบียบของสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
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     2)  กฎระเบียบของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
      (1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) เรื่องว่าด้วยมรรยาท

ของผู้สอบบัญชี 
      (2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยเรื่องก าหนดคุณสมบัติและ

เงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 
      (3) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

มาตรา 105 มาตรา 106 ที่บัญญัติให้ผู้สอบบัญชีมีความรอบคอบ ระมัดระวัง เปิดเผยข้อมูลตามความ
เป็นจริง และก าหนดบทลงโทษไว้ใน มาตรา 274 มาตรา 275 มาตรา 287 ส าหรับลงโทษผู้สอบบัญชี
ที่ปฏิบัติงานซึ่งขัดต่อมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

      (4) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบในคุณสมบัติการเป็นผู้สอบบัญชีของตลาด
หลักทรัพย ์

      (5) กรมสรรพากร ออกค าสั่งที่ ท. 2593/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการอบรม 

 
 6.2.2 สรุปการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบแนวทางในการผลิตและการพัฒนาศักยภาพ 
   แรงงานวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยและสิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอาเซียนเพียงหนึ่งเดียวที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

แซงหน้าประเทศใหญ่ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในโซนยุโรป โดยมีการจัดอันดับในปี
พ.ศ. 2558-2559 ให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 รอง
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ข้อมูลจาก World Economic Forum)  

   6.2.2.1 ศักยภาพที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ในการพัฒนาของประเทศสิงคโปร์ 
   จากการวิเคราะห์ชี้ให้ว่าสิงคโปร์มีจุดแข็งในศักยภาพทางการพัฒนา 3 ด้าน  
     1) ศักยภาพทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  
     2) ศักยภาพทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงาน  
     3) ศักยภาพทางการพัฒนาเทคโนโลยี 
     นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยเสริมด้านการเมืองที่มีเสถียรภาพ และกฎหมายที่

เข้มงวด เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาด้านต่างๆจนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไปในที่สุด 

   6.2.2.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์ 
   ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยิ่งยวด โดยให้

ความส าคัญกับปัจจัยด้านการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงาน ก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษา ให้เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการสร้างชาติ  

   ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์ รัฐบาลได้วางรากฐานนโยบาย
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการด าเนินการและจัดตั้งสถาบัน/หน่วยงาน ( Institution) ที่จ าเป็นส าหรับการ
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พัฒนาคน เพ่ือให้สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะการศึกษาและการฝึกอบรม 
และเงินทุนที่ใช้ในการนี้จัดเป็น “งบประมาณด้านการศึกษา” ซึ่งงบประมาณนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

   อาจกล่าวสรุปได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ใช้การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนการวางนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

   6.2.2.3 สรุปแนวทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีของ 
     สิงคโปร์เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
     1) ปัจจัยทางด้านการศึกษาของสิงคโปร์ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) แบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ด้าน 
      (1) ด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพบัญชี 
       (1.1) ทั้ งผู้ ท าบัญชีและสอบบัญชีของสิ งคโปร์  ต้องส า เร็จ

โปรแกรมการศึกษาทางด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งจัดท าโดยสถาบันนักบัญชีขึ้น
ทะเบียนแห่งประเทศสิงคโปร์ (ISCA) ขณะที่ประเทศไทย ไม่มีแผนส่งเสริมจรรยาบรรณที่แน่ชัด 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีควบคุมเฉพาะผู้สอบบัญชีเท่านั้น 

       (1.2) ทั้งผู้ท าบัญชีและสอบบัญชีของสิงคโปร์  ต้องมีความ
เชี่ยวชาญในกฎหมายของประเทศ และต้องผ่านการทดสอบกฎหมายภาษีอากร ในขณะที่ประเทศไทย 
ไม่มีการก าหนดให้ผู้ท าบัญชีต้องผ่านการทดสอบทางกฎหมาย ส่วนผู้สอบบัญชีจะสอบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี และมีเพียงผู้สอบบัญชีภาษีอากรเท่านั้นที่จะต้องผ่านการสอบกฎหมาย
ประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

       (1.3) สิงคโปร์จัดให้มีโปรแกรมเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีให้กับผู้ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชีเข้ามาอยู่ในวิชาชีพบัญชี ส าหรับ
ประเทศไทยก าลังอยู่ในข้ันตอนการหารือน าโปรแกรมนี้มาใช้ 

      (2) ด้านการควบคุมและก ากับจรรยาบรรณส าหรับนักวิชาชีพบัญชี
ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ไม่มีแตกต่าง 

      (3) ด้านการวางกฎเกณฑ์ในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชี  
       (3.1) ทั้งผู้ท าบัญชีและสอบบัญชีของสิงคโปร์ไม่มีการก าหนด

คุณสมบัติในเรื่องของสัญชาติ ขณะที่ประเทศไทยไม่ก าหนดสัญชาติผู้ท าบัญชี  ส่วนผู้สอบบัญชี
ก าหนดให้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติของประเทศที่ยอมให้คนสัญชาติไทยประกอบวิชาชีพบัญชี แต่ทั้ง
ผู้ท าบัญชีและสอบบัญชีต้องมีความรู้ภาษาไทย 

       (3.2) ทั้งผู้ท าบัญชีและสอบบัญชีของสิงคโปร์ ต้องผ่านการ
ทดสอบวิชาชีพจ านวน 4 วิชา และต้องมีประสบการณ์ในการฝึกงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปีจึงจะสามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพได้ ขณะที่ประเทศไทย ไม่มีการก าหนดให้ผู้ท าบัญชีผ่านการทดสอบ
และฝึกงาน เมื่อส าเร็จการศึกษาก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีได้เลย ต่างจากผู้สอบบัญชี 
จะต้องผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 6 วิชาและผ่านการฝึกงานต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3,000 ชั่วโมง ใน
ระยะเวลา 3 ปี 
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       (3.3) ทั้งผู้ท าบัญชีและสอบบัญชีของสิงคโปร์ ต้องเข้ารับการ
พัฒนาความรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง 120 ชั่วโมงในรอบ 3 ปี ขณะที่ผู้ท าบัญชีไทย ต้องเข้ารับการ
พัฒนาความรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง 12 ชั่วโมงต่อปี ส่วนผู้สอบบัญชี ต้ อ ง เ ข้ า รั บการ พัฒนา
ความรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี 

     2) ปัจจัยทางด้านองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาวิชาชีพบัญชี  
      (1) สถาบันทางวิชาชีพของสิงคโปร์ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล

สารสนเทศที่ครอบคลุมวิชาชีพบัญชี ขณะที่องค์กรทางวิชาชีพบัญชีของไทยไม่มีแหล่งในสืบค้น ยิ่งไป
กว่านั้นสถาบันการศึกษาก็ยังประสบปัญหาด้านปัจจัยแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ เกิดเป็นปัญหาที่กระทบต่อ
การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาค้นคว้า 

      (2) การขอต่อใบอนุญาตผู้สอบบัญชีของสิงคโปร์ ต้องมีงานวิจัยที่ได้รับ
การกลั่นกรองและอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการนับชั่วโมง ขณะที่
ประเทศไทยนั้น ก าหนดให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าวุฒิการศึกษาเดิม สามารถน ามาเป็นหลักเกณฑ์
ในการนับชั่วโมง การพัฒนาความรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง (CPD) ได้ 

      (3) สิงคโปร์มีเพียงองค์กรเดียว คือ ส านักงานก ากับดูแลด้านบัญชีและ
องค์กร (ACRA) มีบทบาทในการก าหนด ควบคุม ก ากับดูแล และออกมาตรฐานการบัญชี เพ่ือป้องกัน
การสับสน ขณะที่ประเทศไทยมีหลายองค์กรที่ออกกฎเกณฑ์ภายในเรื่องการรายงานมาตรฐานทาง
การเงินมาใช้ภายในองค์กรโดยไม่ผ่านสภาวิชาชีพบัญชี เช่น สหกรณ์ สมาคม กระทรวงเกษตรฯ และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

     3) ปัจจัยด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมและควบคุมวิชาชีพบัญชี  
      (1) กฎหมายวิชาชีพบัญชีของสิงคโปร์ ก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติ

การเป็นผู้สอบบัญชีนั้นต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติ เริ่มจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สถาบันนักวิชาชีพบัญชีขึ้นทะเบียน (ISCA) ขณะก าลังศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งต่างจากประเทศไทย 
ที่ผู้ท าบัญชีสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีได้เลย ส่วนผู้สอบบัญชี จะต้องผ่านการทดสอบทาง
วิชาชีพเสียก่อนจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 

      (2) สิงคโปร์ออกโปรแกรม Practice Mornitoring Programme 
(PMP) เป็นเครื่องมือก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชี หากพบว่า ผู้สอบบัญชีไม่ท าตามเงื่อนไข มีโทษพัก
ใบอนุญาต 2 ปี ขณะที่ประเทศไทยมีการก าหนด “มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ” (Thai Standard 
on Quality Control: TSQC) ฉบับที่ 1 หรือ (TSCQ1) เพ่ือให้งานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี แต่ไม่ก าหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดเช่นของประเทศสิงคโปร์ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน 

 
 6.2.3 สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบเเละอุปสรรคของกฎหมายไทยที่มีผลต่อการผลิตและ 
   การพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีในการเคลื่อนย้ายเเรงงานสู่ประชาคม 
   เศรษฐกิจอาเซียน  
 การศึกษาผลกระทบเเละอุปสรรคในด้านกฎหมายที่มีต่อการผลิตและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ

บัญชีของไทย จากการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพบัญชีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) น าไปสู่การ
ทราบแนวทางในการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เพ่ือที่จะเอ้ือต่อ
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การผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี อันจะเป็นการหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหา
ให้การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สอดรับกับวัตถุประสงค์
ตามแผนบูรณาการเศรษฐกิจ (AEC Blueprint) 

 บทบัญญัติของกฎหมายส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานวิชาชีพบัญชี มีดังนี้ 

   6.2.3.1 บัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ปิดก้ันโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทาง 
     วิชาชีพบัญชีของไทย ท าให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการโอกาส 
     ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพระหว่างกันกับนักวิชาชีพบัญชีต่างชาติใน 
     สาขาเฉพาะทางท่ีไทยขาดแคลน  
     1) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.  2543 มาตรา 7(6) ที่บัญญัติให้อธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่องคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของการเป็นผู้ท าบัญชี อธิบดีจึงอาศัยอ านาจดังกล่าวออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 4 กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ท าบัญชีที่ต้อง
มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และท่ีส าคัญต้องมีความรู้ภาษาไทยเพียงพอ 

     2) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 21 บัญญัติถึงรูปแบบการ
จัดท าบัญชี มาตรา 21(1) ก าหนดให้ผู้ท าบัญชีต้องลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็น
ภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือแปลรหัสเป็นภาษาไทย 

     3) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 39 บัญญัติถึง
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มาตรา 39(1) 
บัญญัติว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญตาม
มาตรา 14 วรรคสอง แต่ในกรณีเป็นสมาชิกวิสามัญซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องเป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยดี
พอที่จะสามารถสอบบัญชีและจัดท ารายงานเป็นภาษาไทยได้ และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเมื่อ
ได้รับใบอนุญาตแล้วต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวด้วย จึงจะ
ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 

   จากกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้อง
จัดท าบัญชีเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศต้องลงภาษาไทยก ากับ อีกทั้งเงื่อนไขการเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยังก าหนดให้ผู้สอบมีความรู้ด้านภาษาไทย ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ ปิดกั้นโอกาสใน
เติมเต็มนักบัญชีสาขาเฉพาะทางที่ไทยยังขาดแคลนอยู่เข้ามาในประเทศไทย เกิดการสูญเสียโอกาสที่
นักวิชาชีพบัญชีของไทยจะได้แลกเปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันกับนักบัญชี
ต่างชาติซึ่งจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และเทคนิคทางวิชาชีพบัญชีเพ่ิมเติม 

   6.2.3.2 บัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบเป็นไปอย่างหละหลวมและไม่ส่งเสริมให้ 
     เกิดการพฒันาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี  

    พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 7(6) ที่บัญญัติให้อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่องคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น
ผู้ท าบัญชี อธิบดีจึงอาศัยอ านาจดังกล่าวออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 กล่าวถึง ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
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การเป็นผู้ท าบัญชี ข้อ 6(1) ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 7(11) ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีอาศัยอ านาจในมาตรา
นี้ ออกบังคับสภาวิชาชีพ ในเรื่องว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กล่าวถึงผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซ่ึงก าหนดไว้ในมาตรา 45 (1) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร มาตรา 45(2) มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าบัญชีเป็นภาษาไทยได้ 
    จากกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าว ระบุคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
สภาวิชาชีพบัญชี กฎหมายไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขว่าผู้ท าบัญชีจะต้องผ่านการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
บัญชีมาก่อนแต่อย่างใด นั่นหมายความว่า สภาวิชาชีพบัญชีเปิดรับการขึ้นทะเบียนให้สมาชิกที่มี
คุณวุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบใหม่สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ท าบัญชีได้ทันที ซึ่ง
แตกต่างจากการวางเงื่อนไขให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ต้องปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
    การก าหนดเงื่อนไขที่หละหลวมเพ่ือเปิดช่องทางให้ผู้ท าบัญชีก้าวเข้าสู่วิชาชีพบัญชีได้
ง่ายขึ้น ดึงดูดนักบัญชีให้เข้ามาท างานในสายวิชาชีพมากขึ้น จึงวัดได้เพียงแค่ปริมาณเท่านั้น ไม่
สามารถการันตีได้ถึงคุณภาพของผู้ท าบัญชี 

   6.2.3.3 บัญญัติกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา 
     ศักยภาพทางวิชาชีพบัญชีของประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 7(6) ที่บัญญัติให้อธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่องคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของการเป็นผู้ท าบัญชี อธิบดีจึงอาศัยอ านาจดังกล่าวออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 กล่าวถึง ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ข้อ 6(3) วรรคสาม กล่าวถึง การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทาง
วิชาชีพ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหรือสัมมนา รวมทั้งสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การ
เป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ด าเนินการสัมมนา การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาของเอกชน การส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิ
ใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาของเอกชน กิจกรรมอ่ืน นอกจากที่ระบุที่สภา
วิชาชีพบัญชีประกาศก าหนด 

     2) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในมาตรา 7(11) ที่บัญญัติให้
สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่องว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ข้อ 7 กล่าวถึง 
การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาต้องเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่สามารถ
ประเมินผลหรือตรวจสอบได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความรู้และทักษะ  ด้านวิชาชีพ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ ได้แก่ เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาใน
หลักสูตร วิทยากร และผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ 
เป็นหรือร่วมเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ด าเนินการสัมมนา จัดท าผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
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วิชาชีพบัญชีโดยได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือที่ประชุมวิชาการ เช่น การเขียนบทความ งานวิจัย 
หนังสือหรือต าราทางวิชาการ เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานในสภาวิชาชีพบัญชี หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม หรือวุฒิเดิมใน
หลักสูตรหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีพัฒนาความรู้ต่อเนื่องประเภทอ่ืนๆ และผ่านการ
ทดสอบตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนด 

   จากกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าว ไม่สามารถวัดประเมินได้ว่า หลังจากที่เข้ารับ
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไปแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้น าเอาความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปปรับปรุงเพ่ือให้เป็นประโยชน์หรือพัฒนาระบบบัญชีขององค์กรไปในทิศทางใดบ้าง 
ทั้งนี้เพราะไม่มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเทศไทยไม่มีหน่วยงานกลางที่รวบอ านาจ
บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพมาไว้ในส่วนกลางทั้งระบบ
อย่างสิงคโปร์ ทีส่ามารถรวบอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางไว้ที่ศูนย์เพียงแห่งเดียว 

   6.2.3.4 บัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ 
     บัญชีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
     1) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 7(6) ที่บัญญัติให้อธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่องคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของการเป็นผู้ท าบัญชี อธิบดีจึงอาศัยอ านาจดังกล่าวออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 กล่าวถึง ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ข้อ 6(3) กล่าวถึงผู้ท าบัญชีต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 

     2) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในมาตรา 7(11) ที่บัญญัติให้
สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่องว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ข้อ 9 กล่าวถึง 
ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตาม ข้อ 7 ในเรื่องเดียวกันนี้ ข้อ 9(1) 
ผู้สอบบัญชีต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี 

   จากกฎหมายหรือกฎระเบียบดังกล่าว ประเทศไทยมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงใน
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีต่ ากว่า เกณฑ์ที่สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 
(IFAC) ก าหนดไว้ที่ 120 ชั่วโมง/3 ปี เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดให้นักวิชาชีพบัญชีทั้ง
ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ต้องอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  40 ชั่วโมง/ปี การที่
ประเทศไทยก าหนดจ านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่ าเช่นนี้ ส่งผลให้ในระยะยาว 
นักวิชาชีพบัญชีไทยที่นอกจะอ่อนด้อยทางทักษะเสริม (Soft Skills) แล้ว ยังอ่อนด้อยทางทักษะหลัก 
(Hard Skills) ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถทางเทคนิคในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
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 6.2.4 สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบเเละอุปสรรคด้านอ่ืนๆ ทีมี่ผลกระทบต่อการผลิต 
   และการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี ในการเคลื่อนย้ายเเรงงานเข้าสู่ 
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   6.2.4.1 ผลกระทบและอุปสรรคที่มีต่อการศึกษาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 
   วิชาบัญชีเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ตรรกะ (Logic) การจะเรียนวิชาบัญชีให้สัมฤทธิ์ผลที่
แท้จริงได้ต้องเข้าใจในทฤษฎี (Theory) แล้วน ามาประยุกต์ใช้ (Applied) ซึ่งด้วยธรรมชาติของ
ทฤษฎีในวิชาบัญชี (The Nature of Accounting Theory) เป็นเช่นเดียวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่
ต้องอาศัยความเข้าใจมิใช่การท่องจ า จึงท าให้มีอุปสรรคเกิดข้ึนกับการศึกษาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 
     1) อุปสรรคที่เกิดจากธรรมชาติของทฤษฎีในวิชาบัญชี  

       (1) ผู้เรียนวิชาบัญชี มีกรอบความคิด (Mindset) ว่าจะเรียนบัญชีให้
สัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องเก่งและแม่นย าในทฤษฎี จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการท่องจ า ซึ่งเหตุที่ผู้เรียนยังยึดติด
อยู่ในกรอบความคิดเช่นนี้ จะเป็นปัญหาส าหรับการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนไม่เปิดใจกับวิชาที่
เรียน และวิชาบัญชีจะมีการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน การท่องจ าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการการสอน
วิชาบัญชีในขั้นที่สูงข้ึน 
       (2) มาตรฐานทางการบัญชีที่ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน รายการทาง
บัญชีเปลี่ยนไป เป็นเหตุให้ผู้เรียนเริ่มปฏิเสธการเรียนรู้โดยอาศัยความเข้าใจ แม้ว่าผู้สอนจะพยายาม
อธิบายแกนกลาง (Core) ของมาตรฐานแต่ละฉบับมากเพียงใดก็ตาม แต่ผู้เรียนก็ยังคงยึดแนวคิดของ
ตนเองในการเรียน โดยคิดว่าการฝึกฝนท าแบบฝึกหัด จะช่วยให้ท าข้อสอบได้ 
       (3) วิชาบัญชีเป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติ หมั่นฝึกฝนในการทบทวน
เนื้อหาและท าแบบฝึกหัด อีกทั้งมีเนื้อหาที่ต้องบรรจุไว้มาก กอปรกับผู้เรียนในปัจจุบันขาดการบริหาร
จัดการกับชีวิต ขาดการเอาใจใส่ในเนื้อหา หรือมีเวลาจ ากัดในการอ่านหนังสือสอบ ผู้เรียนจึงอาศัย
การท่องจ าเพื่อสอบให้ผ่านไป 
      2) อุปสรรคที่เกิดจากระบบการศึกษาในประเทศไทย 
       (1) การเรียนบัญชีโดยอาศัยการท่องจ า เป็นปัญหาที่พบในการเรียน
การสอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ ไล่เรียงมาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ นอกจาก
จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของของทฤษฎีในวิชาบัญชีเป็นเหตุแล้ว ระบบการศึกษาของไทยก็มีส่วนให้
ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยอาศัยการท่องจ า เรื่อยมาจนเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนี้ 
       (2) นโยบายของมหาวิทยาลัยร่วมกับ สกอ. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีผลงานด้านการวิจัย หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจัดเป็นภาระงานอ่ืนๆที่
นอกเหนือจากงานสอนซึ่งกระทบกับตัวผู้สอนและผู้เรียน โดยนโยบายนี้ท าให้ผู้สอนใช้เวลาทุ่มเท
ให้กับการจัดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาบัญชีน้อยลง ห่างเหินจากผู้เรียนมากขึ้น เพราะหมดเวลา
ไปกับภาระงานนี้ 
       (3) คุณภาพในอาจารย์ผู้สอนต่างกัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใน
ต่างจังหวัด ไม่เว้นแม้กระท่ังอาจารย์ผู้สอนในเมืองใหญ่ๆ  
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       (4) ขาดงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา อบรม
ความรู้ทางด้านบัญชีให้กับผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ้างผู้สอน
ชาวต่างชาติ เพ่ือมาช่วยเติมเต็มทักษะในด้านภาษาให้กับผู้เรียน  
      3) อุปสรรคที่เกิดจากการจัดรูปแบบ/เนื้อหาการเรียนการสอนวิชาชีพ 
       บัญชีในประเทศไทย 
       (1) สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในปัจจุบันของหลายๆ มหาวิทยาลัย 
ยังคงเป็นเอกสารประกอบค าบรรยาย (Handouts) โดยมีข้อดี คือ ท าให้เกิดความสะดวกทั้งผู้สอน
และผู้เรียน แต่ข้อเสีย คือ ผู้เรียนจะขาดทักษะในการเขียน ขาดการร้อยเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
เป็นเรื่องของทักษะเสริม (Soft Skills) และเป็นทักษะที่ผู้เรียนบัญชีจะต้องพัฒนา ขณะที่บาง
มหาวิทยาลัยมีการลงทุนในสื่อการสอนที่พัฒนามาก แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผลว่า ผู้เรียนใช้สื่อได้
อย่างเต็มที่หรือไม่ 
       (2) อาจารย์ผู้สอนการน าตัวอย่างกรณีศึกษาทางบัญชีที่มาจาก
สภาพแวดล้อมซึ่งต่างโดยสิ้นเชิงมาใช้ในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่าง
ถ่องแท้ เพราะด้วยลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศต่างกัน 
       (3) มีการบรรจุเนื้อหาในวิชาบัญชีไม่สมดุลกัน โดยเนื้อหาในบัญชีขั้น
กลางกับขั้นสูง ถูกบรรจุไว้มากจนมีปัญหากับทั้งผู้สอนและผู้เรียน โดยในบางแห่งผู้สอนละเลยเนื้อหา
ที่จะสอนแก่ผู้เรียนทั้งที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรและมีความส าคัญด้วย 
      4) อุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 
       เทคโนโลยี 
       (1) ขาดแคลนผู้เรียนบัญชี โดยในปัจจุบันมีผู้เรียนบัญชีน้อยลง ซึ่ง
สาเหตุนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความยากของวิชาบัญชีแล้ว การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการขาดแคลนผู้เรียนในเกือบทุกสาขาวิชาชีพ เนื่องจาก
สังคมไทยก าลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีอัตราการเกิดน้อยลง  
       (2) แคลนผู้สอนบัญชี ซึ่งสาเหตุนั้นนอกจากค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจแล้ว 
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาษีที่ไม่อยู่นิ่ง เพราะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมืองของในแต่
ละรัฐบาล กอปรกับความต่างของยุคสมัย (Generation) เป็นเหตุให้ผู้สอนต้องปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้เรียน ซึ่งอาจท าให้ผู้สอนมีความกดดัน จนต้องหันเหไปประกอบอาชีพอ่ืนที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
       (3) ผู้เรียนมีความอ่อนด้อยในทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) 
ได้แก่ ทักษะส่วนบุคคลด้านการสื่อสาร เหตุเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ผู้เรียนจึงสื่อสารในเรื่อง
ศัพท์เทคนิค (Technical Term) ในทางวิชาชีพมากเกินไป ซึ่งปัญหานี้พบได้ในทุกวิชาชีพ  นอกจากนี้ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สื่อมัลติมิเดียที่ใช้ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจ าวัน กอปรกับ
ผู้เรียนชอบติดตามสื่อทางทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต จึงท าให้ผู้เรียนขาดทักษะในการอ่าน ซึ่งทักษะการ
อ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานในการฝึกพัฒนาความคิดในการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ผลพวงที่ตามมา ซึ่งเกิด
ขึ้นกับผู้เรียนบัญชีและคนไทยทั้งประเทศ คือ ขาดความคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  
ซึ่งเป็นการทักษะการเชื่อมโยงในตรรกะ (Logic) ขาดการน าไปประยุกต์ใช้ โดยส าหรับผู้เรียนบัญชีนั้น 
จะมีปัญหาในการน าไปประยุกต์ใช้ ที่ผู้เรียนไม่สามารถท่ีจะเดาค าตอบโดยคร่าวๆจากโจทย์แบบฝึกหัด
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หรือโจทย์ข้อสอบได้ ดังนั้น การที่นักบัญชีขาดทักษะการเชื่อมโยงในตรรกะ ส่งผลต่อการถ่ายทอด
และอภิปรายน าเสนองบทางการเงินให้บุคคลภายนอกรับทราบอีกด้วย โดยเฉพาะเมื่อต้องออกไป
ประกอบวิชาชีพในองค์กรทางธุรกิจ และมีเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
    6.2.4.2 ผลกระทบและอุปสรรคขององค์กรที่เก่ียวข้องทางวิชาชีพกับบทบาทการ 
      พัฒนาศักยภาพนักบัญชี 
      1) องค์กรวิชาชีพบัญชีมีนักวิชาการที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวและ
ความก้าวหน้าทางการบัญชีในแต่ละประเทศ ซึ่งการติดตามความก้าวหน้านี้ ท าให้พบปัญหาว่าการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชีครั้งใหญ่ ใน ปี พ.ศ. 2552 กระทบต่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ของทุกประเทศในอาเซียน ด้วยข้อจ ากัดด้านภาษาอังกฤษ ยกเว้น สิงคโปร์ จึงท าให้หลายประเทศใน
อาเซียนประกาศใช้มาตรฐานใหม่ล่าช้ากว่าสิงคโปร์และชาติอ่ืนๆที่ใช้ภาษาอังกฤษนานถึง 2 ปี 
      2) องค์กรวิชาชีพบัญชีจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีมี
น้อยไปและไม่ครอบคลุมทั้งวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี หรือ 
Accounting Challenge ส่วนใหญ่เน้นไปที่โจทย์ทางด้านการสอบบัญชี ซึ่งไม่ครอบคลุมเนื้อหาของ
บัญชีขั้นกลาง หรือบัญชีบริหาร นอกจากนี้ ยังขาดระบบติดตามประเมินผลการอบรมจรรยาบรรณ ใน
การอบรมทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
      3) กระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณที่ล่าช้า ซึ่งเปิดช่องทางให้
ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณ ก่อความเสียหายให้กับองค์กรทางธุรกิจที่จดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้นต่าง
ประเภทกัน 
 
6.3  สรุปแนวทางในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ  

 ผลิตและการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชีเมื่อเปิดเสรีให้มีการเคลื่อน 
      ย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
  กฎหมายและกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญชี 
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบัญญัติในบางมาตราเพ่ือลดผลกระทบและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานวิชาชีพ ได้แก่  
 
  6.3.1 การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการผลิตและ 
           การพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีไทย 
   6.3.1.1 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 บัญญัติถึงรูปแบบการ
จัดท าบัญชี ในมาตรา 21(1) ก าหนดให้ผู้ท าบัญชีต้องลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็น
ภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ หรือลงรายการเป็นรหัสบัญชีให้มีคู่มือแปลรหัสเป็นภาษาไทย 
ซึ่งบทบัญญัตินี้ก่อให้เกิดความยุ่งยากที่นักบัญชีต่างชาติจะเข้ามาเป็นผู้ท าบัญชีในประเทศไทย อีกทั้ง
ยังท าให้นักบัญชีไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ ที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพระหว่างกันกับนักบัญชีต่างชาติ  
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   ฉะนั้น การปรับเปลี่ยนบทบัญญัติในมาตรา 21(1) โดยการเปิดทางเลือกให้ลงบัญชี
ตามภาษาที่ตนถนัด น่าจะช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีไทย อีกทั้งยัง
ช่วยลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายขององค์กรที่จะต้องจ้างนักบัญชีไทยในการลงก ากับและแปลเป็น
ภาษาไทยได ้
   6.3.1.2 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 7(6) ที่บัญญัติให้อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดในเรื่องคุณสมบัติและเงื่อนไขของ
การเป็นผู้ท าบัญชี อธิบดีจึงอาศัยอ านาจดังกล่าวออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 4 กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ท าบัญชีที่ต้อง
มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และที่ส าคัญต้องมีความรู้ภาษาไทยเพียงพอ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ใน
ข้อ 4 นั้น เป็นไปตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่บัญญัติถึงคุณสมบัติ
และการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ท าบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ 
   ฉะนั้น การปรับเปลี่ยนบทบัญญัติในมาตรา 45(1) ผู้ท าบัญชีที่ต้องมีภูมิล าเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มาตรา 45(2) ผู้ท าบัญชีต้องมีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าบัญชีเป็น
ภาษาไทยได้ ในปรับเปลี่ยนบทบัญญัติควรเป็นการก าหนดที่ยินยอมให้ผู้ท าบัญชีต่างชาติเป็นบุคคล
เฉพาะสัญชาติของประเทศท่ียินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพท าบัญชีในประเทศตน 
   6.3.1.3  แม้บทบัญญัติในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี จะก าหนดให้
ผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต สามารถเป็นบุคคลที่มาจากสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้ผู้
มีสัญชาติไทยประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศตนได้โดยอาศัยบทบัญญัติจากมาตรา 14 วรรคสอง 
ที่มิให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 13(2) ที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาใช้
บังคับ แต่ทว่า ในตอนท้ายบทบัญญัติมาตรา 39(1) ยังยึดคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี ตามมาตรา 45(1) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร มาตรา 45(2)  มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าบัญชีเป็นภาษาไทยได้  
   แต่ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต พ.ศ. 2556 ในหมวดการทดสอบวิชาชีพสอบบัญชี  ข้อ 8 กล่าวถึง ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชีตามข้อ 7 ต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบ 
จะต้องเป็นไปตามมาตรา 39(2) ประกอบมาตรา 45(2) ปัญหาจึงเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขการทดสอบ 
ข้อสอบมีเนื้อหาเป็นภาษาไทย ซึ่งไม่เอ้ือให้ผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต ที่จะเข้ามาตาม
ข้อยกเว้นบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสองมิอาจเป็นไปได้ 
   ฉะนั้น จึงควรเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติมาตรา 39(2) และ มาตรา 45(2) เพ่ือเอ้ือให้
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ใน
ข้อ 8 สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การทดสอบทางวิชาชีพบัญชีได้ 
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  6.3.2 การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออุดช่องโหว่ในการผลิตและ 
   การพัฒนาศักยภาพผู้ท าบัญชีให้มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพการให้บริการ  
   การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 กล่าวถึง ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ข้อ 6(1) ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภา
วิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
มาตรา 7(11) ได้ให้อ านาจสภาวิชาชีพบัญชี ออกบังคับสภาวิชาชีพ ในเรื่องว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2556 ข้อ 5 กล่าวถึงผู้ขอขึ้นทะเบียนต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้เป็นไปตาม
มาตรา 45 ซึ่งในมาตรานี้ ก าหนดเพียงคุณสมบัติที่พึงมีและคุณสมบัติต้องห้ามเท่านั้น ไม่มีการระบุ
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการฝึกอบรมทางวิชาชีพในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี 
  ฉะนั้น บทบัญญัติในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  2547 ควร
เปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี ซึ่งควรมีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์เรื่องการฝึกอบรมทางวิชาชีพเช่นเดียวกับการก าหนดคุณสมบัติของการขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

6.3.3 การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสามารถวัดและประเมินผลการและ
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของนักวิชาบัญชีได้อย่างแท้จริง  

  การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ส าหรับผู้ท าบัญชีเป็นไปตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยอาศัยอ านาจมาตรา 7(6) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ออก
ประกาศกฎเกณฑ์ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 
กล่าวถึง ผู้ท าบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ข้อ 6(3) วรรคสาม ระบุการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จะน ามาใช้นับชั่วโมงได้ และในส่วนของผู้สอบบัญชี  การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทาง
วิชาชีพ ใช้ค าว่า “การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี โดยอาศัยอ านาจมาตรา 7(11) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต พ.ศ. 2556 ข้อ 7 กล่าวถึง ประเภทของกิจกรรมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 
  อย่างไรก็ตาม การระบุประเภทกิจกรรมที่จะใช้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 
ยังวัดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ได้ หากยังไม่มีการกระบวนการ
จัดให้มีการทดสอบระดับวิชาชีพในความรู้ที่ได้จากการพัฒนาความรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี 
ฉะนั้น จึงควรบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมโดยอาศัยมาตรา 7(6) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 และ มาตรา 7(11) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะขึ้นมา เพ่ือติดตามวัดผล ประเมินผล และทดสอบความรู้ของนักวิชาชีพบัญชีที่เข้ารับการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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  6.3.4 การปรับเปลี่ยนกฎหมายกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการผลิตและการพัฒนาศักยภาพ     
              ทางวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
  การก าหนดจ านวนชั่วโมงในการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ท า
บัญชี ต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เป็นประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยการ
ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 6(3) โดยอาศัยอ านาจแห่ง
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 7(6) ในการออกประกาศ ส่วนการก าหนดจ านวนชั่วโมง
ในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องมีจ านวนชั่วโมง 
อย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี เป็นข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 ข้อ 9(1) โดยอาศัยอ านาจ
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 7(11) ในการออกข้อบังคับ 
  อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การก าหนดจ านวนชั่วโมงในการเข้ารับการพัฒนาต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชีของไทย เมื่อเทียบกับมาตรฐานเกณฑ์ที่สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ( IFAC) ก าหนดไว้ที่ 
120 ชั่วโมง/3 ปี ทั้งผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ยังถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่
น้อยเกินไปนั้น ส่งผลกระทบในระยะยาวนักวิชาชีพบัญชีไทย ที่นอกจากจะมีความอ่อนด้อยทางทักษะ
เสริม (Soft Skills) แล้ว ยังอ่อนด้อยทางทักษะหลัก (Hard Skills) ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถทาง
เทคนิคในการประกอบวิชาชีพบัญชี อีกทั้งไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุม ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
ศักยภาพที่ได้จากการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง กอปรกับธรรมชาติของวิชาชีพบัญชี เป็นวิชาที่ต้อง
ลงมือปฏิบัติ หมั่นฝึกฝนในการทบทวนความรู้ทางเทคนิคอย่างสม่ าเสมอ การก าหนดชั่วโมงการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาชีพที่น้อยกว่าเกณฑ์ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ท าให้เป็นการยากที่นักบัญชี
ไทย จะมีศักยภาพที่เทียบเทียมนักบัญชีจากชาติอ่ืนที่มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่มากกว่า  
   ฉะนั้น จึงควรมีการทบทวนการเพ่ิมจ านวนชั่วโมงให้การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี โดยบัญญัติไว้ใหม่ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 ในหมวด 5 การควบคุมการประกอบ
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี และหมวด 6 การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการท าบัญชี 
 
  6.3.5 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ                   
   พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพบัญช ีเพื่อสนับสนุนและเอื้อต่อการเคลื่อนย้าย      
   แรงงานเสรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.3.5.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง  11 ฉบับ บัญญัติกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบที่ขาดมิติทางการพัฒนาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี โดยให้ความส าคัญในมิติการพัฒนา
ทางเศรษฐศาสตร์และบัญชีน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยังมุ่งพัฒนาและให้
ความส าคัญในมิติของประชากรสูงวัยมากกว่าประชากรวัยเรียนอีกด้วย จากการศึกษาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559) พบว่า จุดด้อยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
นี้ ยังขาดประเด็นการวางแนวทางในการพัฒนา 8 กลุ่มวิชาชีพ ที่เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
ในอาเซียน ทั้งที่วิชาชีพเหล่านี้มีการท าข้อตกลงยอมรับร่วมกันทางวิชาชีพ หรือ MRA มาตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2546 แต่ก็ไม่มีการบรรจุแนวทางในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพทั้ง 8 กลุ่ม มาไว้ในแผนแต่อย่าง
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ใด อีกทั้งยังขาดการชี้น ากระบวนการ (Process) ในทางปฏิบัติ จึงท าให้หน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้รับ
นโยบายต่างก็น าแผนไปใช้อย่างไร้ทิศทาง 
   ฉะนั้น จึงควรมีการบรรจุแนวทางในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพทั้ง 8 กลุ่ม อันได้แก่ 
วิศวกรรม ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ บัญชี และ สาขาการบริการ/การ
ท่องเที่ยว มาไว้ในแผน เพ่ือชี้น ากระบวนการ (Process) ในทางปฏิบัติให้หน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นผู้รับนโยบายน าแผนไปใช้อย่างมีทิศทาง บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
วิชาชีพให้เอ้ืออ านวยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีต่อไป 
   6.3.5.2 หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชี 
   สถานศึกษาในประเทศไทยต้องออกหลักสูตรโดยยึดตามเนื้อหาที่สภาวิชาชีพบัญชี
ก าหนดซึ่งอิงมาจากมาตรฐานการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  2 (IES 2) โดย
ก าหนดให้ผู้เรียนบัญชีต้องเรียนรู้ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่หลักสูตรทางการบัญชี
ส่วนใหญ่ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในทางวิชาชีพน้อยมาก อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชียังขาดการบูรณาการระหว่าง
เรื่องของทักษะหลัก (Hard Skills) และเรื่องของทักษะเสริม (Soft Skills)  
   ฉะนั้น ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาบัญชี ควรเพ่ิมหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้มากขึ้น บรรจุรายวิชาที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
นักบัญชี เช่น วิชาบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง230 และควรบรรจุวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายใน
ของประเทศอาเซียน เพ่ือให้การประกอบวิชาชีพของนักบัญชีราบรื่นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่
ประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ ควรบรรจุวิชาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนไว้ในหลักสูตร 
เพ่ือให้นักบัญชีเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับบุคคลในหลายๆ วัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืนและไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน231 
 
6.4  ข้อเสนอแนะ 
 
  สถาบันการศึกษาควรมีการบรรจุหลักการ มาตรฐานทางบัญชีของภาครัฐ เข้าไปในหลักสูตร 
อย่างน้อยที่สุดก็เปิดเป็นวิชาเลือก ทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐมอุีปสงค์ต่อบุคลากรทางบัญชีเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ควรป้อนนักบัญชีเข้าไปในหน่วยงานราชการให้มากขึ้น เพ่ือช่วยพัฒนา
ระบบราชการให้เกิดความโปร่งใสกว่าที่เป็นอยู่ และสถาบันการศึกษาควรให้ความส าคัญในการผลิต
นักบัญชีต้นทุนให้มากขึ้น เพ่ือเติมเต็มอุปสงค์ที่มีต่อนักบัญชีต้นทุนให้กับผู้ประกอบการของบริษัทใน
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กและบริษัทเหล่านี้มีความต้องการนัก
บัญชีต้นทุนเป็นจ านวนมาก  

                                                           
230รัตนา วงศ์รัศมีเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต, 25 กันยายน 2558, สัมภาษณ์. 
 231ก าธร นิมิตภัทร, หัวหน้าภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 28 

สิงหาคม 2558, สัมภาษณ์. 
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  และในอนาคต สถาบันการศึกษาควรศึกษาหาแนวทางในการน าการบัญชีนิติเวช (Forensic 
Accounting) มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาบัญชี เพราะการบัญชีนิติเวช เป็นการ
ตรวจสอบเพ่ือหาหลักฐาน ต้นตอที่มาของการกระท าผิด แล้วหลักฐานที่ค้นพบนั้น สามารถน ามา
ฟ้องร้องได้ ในไทยยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง แต่คาดว่าในอนาคตนักบัญชีนิติเวชนี้จะมีอุป
สงค์ต่อแรงงานค่อนข้างสูงในตลาดวิชาชีพ เพราะการทุจริตมีอยู่ในทุกองค์กร  อีกทั้งหลายบริษัททั่ว
โลกก าลังตื่นตัวกับการน าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่
มาตรฐานความเป็นสากล  
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ตารางท่ี 1  โครงสร้างของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
 

ระดับ ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
8  มีความรู้และทักษะในระดับสูง มี

ความเชี่ยวชาญในขอบเขตของ
การท างานในระดับเชี่ยวชาญ 

 มีความรู้และทักษะในการคิดอย่าง
อิสระ สามารถสร้างองค์ความรู้ 
งานวิจั ย  หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

 มีความรู้และทักษะที่แสดงถึงความสามารถ
ในการด าเนินงานที่มีความซับซ้อนในขั้น
เชี่ยวชาญระดับสูง และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและทดสอบแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
ได ้

 มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถขยายขอบเขตองค์ความรู้
และแนวทางในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือ
กระบวนการใหม่ๆ ได้ 

 มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
บริหารจัดการ และมีความเป็นผู้ น า ใน
ระดับสูง 
 

7  มีความรู้และทักษะในระดับแนว
หน้ า  และสามารถแสดงองค์
ความรู้ที่มีได ้

 มีความรู้ และทักษะในการคิด
วิเคราะห์โดยอ้างอิงจากงานวิจัย
องค์ความรู้ หรือการปฏิบัติ 

 มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานที่มีความ
ซับซ้อน คาดเดาไม่ได้  และสามารถร่วม
พัฒนาทดสอบ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา 

 มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการตัดสินใจ
ได้อย่างเชี่ยวชาญ และมีความรู้อย่างมือ
อาชีพในการบริหารจัดการ 

 
6  มีความรู้และทักษะทางเทคนิค

และทฤษฎีอย่างเชี่ยวชาญภายใน
ขอบเขตงานที่เฉพาะเจาะจง 

 มีความรู้ และทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 

 มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานที่มีความ
ซับซ้อนและมีความเปลี่ยนแปลง 

 มีความรู้ ทักษะ ในการคิดริเริ่ม และปรับตัว
ตามกลยุทธ์เพ่ือแก้ปัญหาในการด าเนินงานที่
มีความซับซ้อน 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)  

ระดับ ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
5  มีความรู้และทักษะทางเทคนิค

และทฤษฎีอย่างเชี่ยวชาญภายใน
ขอบเขตงานอย่างละเอียด 

 มีความรู้ และทักษะในการคิด
วิเคราะห์ 
 

 มีความรู้และทักษะในการท างานภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลง 

 มีความรู้  ทักษะ ในการประเมินผลการ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 
 

4  มีความรู้และทักษะทางเทคนิค
และทฤษฎีพ้ืนฐานที่ครอบคลุม
ขอบเขตของงาน 

 มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน 

 

 มีความรู้และทักษะในการคาดการณ์เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงาน 

 มีความรู้ ทักษะ ที่แสดงถึงความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

3  มีความรู้ และทักษะในการคิด
วิเคราะห์ในหลักการทั่วไป 

 มีความรู้และทักษะในการเลือก
และประยุกต์ วิธีพ้ืนฐาน เครื่องมือ 
วัสดุ และข้อมูลมาใช้ร่วมกับการ
ด าเนินงาน 

 

 มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานอย่าง
มั่นคงภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

 มีความรู้ ทักษะ ในการให้ค าแนะน าพ้ืนฐานที่
ต้องใช้การตัดสินใจและมีการร่วมวางแผนใน
การแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

2  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่เป็น
เรื่องท่ัวไปบนข้อเท็จจริง 

 มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น เ รื่ อ ง ทั่ ว ไ ป ต า ม
มาตรฐาน 

 

 มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานที่มี
กระบวนการเป็นแบบแผน 

 มีความรู้  ทักษะ ในการก ากับดูแล และ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่ เคยเกิดขึ้น
มาแล้วได้ 

1  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 

 มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ด าเนินงานประจ าที่ ไม่มีความ
ซับซ้อน 

 มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานประจ าที่
มีแบบแผน 

 มีความรู้  ทักษะ ในการมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและดูแลงานในระดับที่ก าหนด 
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ค าถามในการสัมภาษณ์ 
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ค ำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ 
 

 1.  ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนวิชาบัญชี 
 2.  นักศึกษาวิชาบัญชีของไทยยังมีจุดด้อยด้านใดที่ต้องพัฒนา 
 3.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนบัญชีและความพร้อมของนิสิตบัญชีในการรับมือ 
กับ AEC  
 4. ความรู้ความสามารถของนักบัญชีไทยเทียบนักบัญชีอาเซียน 
 5. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีไทยให้สามารถแข่งขันกับชาติอ่ืนๆ ได ้
 6. คิดเห็นอย่างไร ถ้าอาเซียน 10 ประเทศ จะร่วมกันออกหลักสูตรกลางทางการบัญชีให้
นักศึกษาบัญชีทั้ง 10 ประเทศเรียนแบบเดียวกัน เพ่ือให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน 
 7. ควรก าหนดให้หลักสูตรการเรียนการสอนทางบัญชีเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ 
 8. เห็นควรให้มีการดึงอาจารย์ผู้สอนบัญชีชาวต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ บรูไน ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาสอนในไทยหรือไม่ และอาจารย์บัญชีของไทยจะไปสอนบัญชีในต่างประเทศ
หรือไม่ ถ้าผลตอบแทนและสวัสดิการที่ได้สูงกว่าในไทย 
 9. การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงในการเรียนการสอนวิชาบัญชี ทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้
เกณฑ์ใด 
 10. หากนักบัญชีไทยอ่อนด้อยทางภาษา ควรชูกลยุทธ์ใดในการแข่งขันกับนักบัญชีอาเซียน 
 11. จุดเด่นของนักบัญชีไทยมีอะไรบ้าง 
 12. ความน่าเชื่อถือทางวิชาการของนักบัญชีไทย มีมากน้อยเพียงใด ในสายตาต่างชาติ 
 13. นักบัญชีไทยยังขาดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงรวมและการตัดสินใจที่เป็น
ระบบ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ 
 14. คิดว่าหลักสูตรการเรียนการสอนบัญชีของไทย มีความเข้มแข็งทางวิชาการทัดเทียมกับ
ประเทศอาเซียนอื่นๆ หรือไม ่
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บทสัมภาษณ์บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาชีพบัญชี 
(กลุ่มนโยบายองค์กร) 

 
 จากการสัมภาษณ์นักวิชาการที่ติดตามการเคลื่อนไหวของอาเซียนในด้านการศึกษาการ และ
อัพเดทมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทางบัญชี พบว่า ความก้าวหน้าในการปรับตัวรับ AEC ของในแต่
ละประเทศที่เห็นได้ชัดเจนคือประเทศลาว มีการปรับคุณสมบัติของการเป็น CPA โดยได้ขอความ
ร่วมมือมาทางสภาวิชาชีพบัญชีของไทยให้ช่วยปรับ เพราะแต่เดิมนั้นการเป็น CPA ของลาวจะมีการ
อบรม พออบรมเสร็จจะมีการสอบในแต่ละรายวิชาว่าผ่านตามเกณฑ์หรือไม่ และที่ต้องปรับเพ่ือให้มี
การทดสอบเพ่ิมเติมที่มากขึ้น ท ามาตรฐานบัญชีอิงสากลมากขึ้น อย่างไรก็ตามหลายๆ ประเทศใน
อาเซียนมีการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงไม่มีการ
น ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เว้นแต่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น 
 ส าหรับประเทศไทย ประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 แตจ่ ากัดอยู่ในวงแคบๆ เฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ราว 600 บริษัท เท่านั้น แต่
ยังไม่ประกาศใช้ IFRS for SMEs อย่างไรก็ตาม อีก 2 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มว่าสภาวิชาชีพจะให้
เปลี่ยนมาใช้มาตรฐานชุดใหญ่ทั้งหมด (PAE) ส่วนธุรกิจที่เป็น SMEs จะแบ่งออกเป็น 2 Level ได้แก่
บริษัทในเครือท่ีจะโกอินเตอร์ จะใช้มาตรฐาน IFRS for SMEs ส่วนธุรกิจเดี่ยวๆ จะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องใช้ IFRS for SMEs ซึ่งจะใกล้เคียงกับ NPAE ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 และด้วยมาตรฐานทางบัญชีที่เยอะมาก มีการออกใหม่ตลอด หนังสือเลยผลิตไม่ทัน มีการ
ปรับครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2552 และตอนนี้มาตรฐานก็ยังไม่นิ่ง ทุกประเทศได้รับผลกระทบเหมือนกัน
หมด แต่สิงคโปร์ไม่ต้องมานั่งแปลมาตรฐานเป็นภาษาแม่ เพราะเขาใช้ภาษาอังกฤษ เขาก็แค่ศึกษา แต่
ของไทยต้องมีคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานมาคอยแปลเพื่อน ามาบังคับใช้  
 เวลามาตรฐานใหม่ๆ ออกมาจะต้องเอามาแปลก่อน แล้วท า Public Hearing เพ่ือให้คนใน
ประเทศรับฟัง เข้าใจ ดูผลกระทบที่จะตามมาจากการใช้มาตรฐานใหม่ ท าให้เราประกาศใช้มาตรฐาน
ใหม่ล่าช้า 
 เป้าหมายของ MRA บัญชี มีขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็น
เครื่องมือที่วางมาตรฐานให้นักบัญชีที่ประสงค์ไปท างานต่างประเทศต้องผ่านการ Screen จากสภา
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในประเทศก่อน จึงจะออกไปท างานบัญชีได้ โดยมีขั้นตอนคือ 
นักบัญชีจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะไปท างานนอกประเทศ แล้วขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียนก่อน (ACPA) หากถ้าต่างชาติต้องการ ก็จะมาเลือกเฟ้นรายชื่อจากผู้ขึ้นทะเบียน
จากนั้นก็นัดติดต่อสัมภาษณ์ คุยรายละเอียดงานกัน หากตกลงกันได้ บริษัทก็จะส่ง Invitation ว่าจะ
รับเข้าท างาน การมี Invitation ท าให้นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียนขออนุมัติ Work 
Permit ได้ง่ายขึ้นไปอีก แม้แต่ในประเทศไทย วิชาชีพบัญชีเป็นอาชีพสงวนในไทย ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว หากนักบัญชีเคลื่อนย้ายเข้ามาถูกต้องตาม  MRA 
สภาวิชาชีพจะออกหนังสือรับรอง เพ่ือน าไปขอ Work Permit จากทางกงสุล ซึ่งจะอนุญาตให้ต่าง
ด้าวประกอบอาชีพต้องห้ามนี้ได้ เพราะในพระราชบัญญัติจะมีข้อยกเว้นให้ผู้มีอ านาจตั้งแต่ระดับ
อธิบดีขึ้นไปสามารถลงลายมือชื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในอาชีพต้องห้ามได้ 
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 ผลกระทบที่มาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเมื่อเปิด AEC ใน 5 ปีแรก จะไม่เห็นชัดเจน 
วิชาชีพบัญชีจะมีการเคลื่อนย้ายจริงๆ ราวปี พ.ศ. 2560-2561 เพราะเพ่ิงลงนาม MRA เมื่อปี พ.ศ. 
2557 แต่ละประเทศจะต้องกลับไปปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่จะรองรับ ช่วงนี้ แต่ละประเทศอยู่
ระหว่างการวางระบบ ว่าจะเอาคุณสมบัติแบบใดที่จะยอมรับร่วมกันได้ทั้ง  10 ประเทศ แบบจริงจัง 
แตดู่เหมือนว่าสิงคโปร์จะไม่ยอมรับคุณสมบัติของประเทศใดเพราะคิดว่านักบัญชีสิงคโปร์มีคุณภาพสูง  
 ในปีหนึ่งๆ มีบัณฑิตจบมาราว 20,000 คน แต่ขึ้นทะเบียนกับสภาในแต่ละปี 2,000 คน (คิด
เป็นร้อยละ 10) สมาชิกส่วนหนึ่ง คือ พวกที่สนใจจะสอบ CPA อีกส่วนหนึ่งขึ้นทะเบียนขอเป็นผู้ท า
บัญชี อีก 18,000 คน คงเป็นพนักงานลูกจ้างในบริษัท ซึ่งไม่ได้มีความรับผิดชอบต่องบการเงิน จึงไม่
ต้องมาเป็นสมาชิกสภา 
 จ านวนนักศึกษาที่จบบัญชี จ านวนสูงสุดคือ ไทย รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ที่นัก
บัญชีไทยเยอะเพราะจบมาก็ข้ีนทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีได้เลย แต่ต่างชาติต้องมีประสบการณ์ ต้องผ่าน
การทดสอบถึงจะมาเป็นนักบัญชีได้ หลายบริษัทในไทยมองว่าผู้ท าบัญชีไม่ค่อยเก่ง ทางสภามีการ
หารือกันว่าจะมีการปรับระบบให้เป็นแบบของประเทศอ่ืนหรือไม่ (Charter Accounting) ถ้ามีการ
ปรับเป็น Charter accounting ก็จะท าให้มีคนหายออกไปจากวิชาชีพมากขึ้นไปอีก แต่ก็จะได้นัก
บัญชีที่มีคุณภาพจริงๆ 
 ส าหรับผู้ที่ไม่ได้จบบัญชี แต่อยากเป็นผู้ท าบัญชี ในอนาคตอีก 5 ปี จะก าหนดหลักสูตรให้ มี
การวางแผนไว้แล้ว จะมีการอนุมัติเห็นชอบหรือไม่ยังไม่รู้ คงต้องศึกษาผลกระทบอีกเยอะ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA ต้องเข้ารับการอบรม/สัมมนา ในแต่ละปี 18 ชั่วโมงต้องเป็น
เนื้อหาที่เก่ียวกบัการบัญชีหรือสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง แต่ในต่างประเทศ CPA ต้องเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา ในแต่ละปี 40 ชั่วโมง เช่น อินโดนีเซีย ลาว พม่า มาเลเซีย = 120 ชม. ต่อ 3 ปี โดย
เฉพาะที่สิงคโปร์จะบังคับว่าใน 40 ชั่วโมงนี้จะอบรมความรู้ด้านบัญชีกี่ชั่วโมง แต่ที่ไทยไม่ได้บังคับ 
การสอบเป็น CPA สอบผ่านไม่เกิน 400 คนในแต่ละปี ปัจจุบันสอบทั้งสิ้น 6 วิชา เก็บได้วิชาละ 4 ปี 
(เดิมสอบ 8 วิชา เก็บได้วิชาละ 3 ปี) คนสอบผ่านแต่ละรอบมีเพียง10% ข้อสอบประกอบด้วยปรนัย 
60 คะแนน อัตนัย 3 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60% ข้อสอบจะออกในเชิงทฤษฎี และ Applied ในการ
ปฏิบัติงาน เขียนวิเคราะห์ เสียค่าสมัคร 500 บาทต่อวิชา 
 หลักสูตรการเรียนการสอนบัญชีตาม IES 2 เป็นแค่ Minimum แต่องค์กรวิชาชีพบัญชีใน
อาเซียนก็ได้มีการหารือร่วมกันว่าควรจะก าหนดหัวข้อในแต่ละเรื่องอย่างไรบ้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่อง
การันตีว่าเมื่อหัวข้อครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้สัมฤทธิ์ผลตามนั้น และ  IES 2 ฉบับใหม่
ยึดมาตรฐานตาม IFAC คือเปลี่ยนจาก Content Base เป็น Learning Outcome เมื่อเรียนในแต่ละ
กลุ่มวิชาจบแล้ว ผู้เรียนจะต้องสามารถท าแบบนี้ แบบนั้นได้ ซึ่งตอนนี้คงต้องรอดูผลว่า วิชาไหนจะ
เป็นยังไง 
 ส าหรับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย มีปัญหาในเรื่องคุณภาพหลักสูตรที่ไม่
เท่ากัน ดูได้จากการแข่งขันทางวิชาการทางบัญชีขององค์กรวิชาชีพที่ผ่านมา ความรู้พ้ืนฐานของ
ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งยังไม่แน่นพอ เพราะคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนต่างกัน 
 กระบวนการออกหลักสูตรทางการบัญชี เวลาท า Public Hearing จะไม่สอบถามผู้เรียน 
เพราะเขาจะไม่รู้ปัญหาที่ถ่องแท้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางบัญชี แต่จะสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตว่ามี
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ความต้องการแบบใด และเพ่ือให้จบไปแล้วสามารถปฏิบัติงานได้เลย ก็จะให้ผู้เรียนไปออกสหกิจ
ศึกษา 
 การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยเป็นไปได้ยาก เพราะแต่ละรัฐบาลที่เข้ามาบริหาร
ประเทศไม่มีการสานต่อนโยบายกัน การพัฒนาการศึกษาต้องพัฒนาในระยะยาว แค่  4 ปี ของในแต่
ละรัฐบาล ไม่เพียงพอที่จะท าให้การศึกษาไทยรุดหน้าขึ้นมาได้ ทรัพยากรบุคคลด้านบัญชีทั่วประเทศ
ในตัวนี้ ยังขาดในเรื่องของคุณภาพ ส่วนมาตรฐานทางการบัญชีในแต่ละประเทศไม่น่ามีปัญหาด้าน
ปฏิบัติการทางบัญชี เพราะใช้มาตรฐานของ IFAC เช่นเดียวกันหมด นอกจากนี้สภาวิชาชีพยังไม่มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือด าเนินแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพบัญชี มีเพียงการส่ง
ตัวแทนไปประชุมกับ IFAC สภาวิชาชีพบัญชีจัดการอบรมเอง ไม่มีหน่วยงานเข้ามาประสานความ
ร่วมมือ ไม่มีการส่งบุคลากรเข้ามาช่วยในการจัดอบรม ข่าวสารการอบรมก็จะเป็นแผ่นพับที่อยู่ในสภา 
ส่วนใหญ่คนที่อยากจะรับข่าวสารการอบรมจะเข้ามาดูข้อมูลทางเว็บไซต์  ในด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของนักบัญชีนั้น ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วย รัฐบาลไม่เล็งเห็นความส าคัญ ผู้เรียนที่จบบัญชีมาจะไม่
ท างานในสายบัญชี เช่น จบมา 500 คน (มีคุณภาพ) จะท างานบัญชีจริงๆ 100 คน ตลาดบัญชีเกิด
การขาด Supply ทางแก้คือ ท าอย่างไรถึงจะท าให้คนท างานอยู่ในวิชาชีพ แน่นอนว่า ผลตอบแทน
ต้องจูงใจ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้องปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ความยากง่ายของงานในแต่ละวิชาชีพ 
 ส าหรับในเรื่องการควบคุมจรรยาบรรณ โทษทางจรรยาบรรณมีตั้งแต่การตักเตือน ท าทัณฑ์
บน พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต จรรยาบรรณลงโทษได้เท่านี้  แต่สังคมไทยคือสังคมแห่งการ
ให้โอกาส ต่างกับสิงคโปร์ที่ประชาชนไม่ได้มีความเป็นอิสระและได้รับโอกาส เพราะพลเมืองถูกบังคับ
ด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 หลักการควบคุมจรรยาบรรณ หลักการดี แต่แนวทางการน าไปปฏิบัติยังไม่เข้มข้น  และด้วย
สภาพการท าธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น จะมีปัญหาเรื่องการลงข้อมูล
ทางบัญชี ซึ่งมีการถ่ายโอนข้อมูลกันมา มาตรการคือ ท าอย่างไรจึงจะสามารถควบคุม เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เหล่านี้มาอย่างถูกต้องเชื่อถือได้  
 การควบคุมจรรยาบรรณ มีหลายหน่วยงานที่ เข้ามาควบคุมดูแล ทางราชการก็มี
กรมสรรพากร ซึ่งนอกจากจะดูแลเรื่องภาษีแล้ว ยังส่งเรื่องมาทางสภาวิชาชีพให้พิจารณาดูว่า 
พฤติการณ์ของบุคคลเหล่านั้น เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณหรือไม่ เพราะสรรพากรไม่มีบุคลากรใน
หน่วยงานดูแลเรื่องจรรยาบรรณ (สรรพากรมีหน้าที่ปรับอย่างเดียว)  ถ้าไม่มีผู้ร้องเรียน สภาก็ลงไป
จับผิดไม่ได้ จะต้องมีกิจการที่ยื่นฟ้องผู้ท าบัญชี สภาจะไม่มีการลงไป Random ตรวจสอบ แต่ถ้าเป็น
เรื่องการสอบบัญชี สภาก็มีลงไปควบคุมส านักงานสอบบัญชี แต่เพ่ิงเป็นช่วงแรกของการด าเนินการ 
 มาตรการลงโทษยังมีความหละหลวม กฎการควบคุมจรรยาบรรณไม่ได้ระบุชัดเจนว่าท าผิดกี่
ครั้งถึงจะถูกลงโทษไม่ให้มีใบประกอบวิชาชีพ และส าหรับความผิดลหุโทษก็ไม่ได้ลงเอาไว้ใน  Record 
นอกจากการควบคุมจรรยาบรรณไม่ได้คุมไปถึงกระทรวงที่มีนักบัญชีเป็นของตนเอง อย่างที่รู้ คือ 
สหกรณ์ทั่วประเทศมีผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้สอบบัญชีสามารถไปขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานนั้นได้โดยตรง โดยไม่ต้องมาข้ึนทะเบียนกับสภาวิชาชีพ 
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 ขณะนี้ สภาวิชาชีพบัญชีก าลังท าเรื่องขอเป็นหน่วยงานของรัฐ เพราะกรรมการจรรยาบรรณ
ต้องแบกรับภาระความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีด้วยตนเอง ถ้าเป็น
พนักงานของรัฐ จะมีอัยการ มีทนายเข้ามาดูแล  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณยังมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่กฎหมายของสภาฯ ใน
เรื่องการพิจารณารับข้อร้องเรียนซึ่งยังมีความเห็นแย้งกัน เป็นปัญหาในเรื่องดุลยพินิจที่ต่างกัน  
 ปัญหาที่พบในองค์กรวิชาชีพบัญชี ได้แก่ การขาดบุคลากร แม้แต่เจ้าหน้าที่ๆทางสภาฯ จ้าง
มาก็ยังลาออก ไม่มีใครอยากท างานเอกสาร เงินเดือนไม่จูงใจ มีนักกฎหมายหลักอยู่คนเดียว ไม่มีคน
ใหม่ๆท่ีจะเข้ามาบริหารงาน จะมีเพียงบุคคลคุ้นเคยกันที่เข้ามาท างานร่วมกัน 
 การประเมินมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ท าโดยการที่สภาฯ จะมีการประเมินว่าได้ปฏิบัติ
ตามข้อจรรยาบรรณของ IFAC จะมีการท ารายงาน เพ่ือเป็นการทบทวนกระบวนการท างานไปในตัว 
แต่ไม่มีการไปดูงานด้านจรรยาบรรณในที่อ่ืนๆหรือต่างประเทศ ในสภาวิชาชีพไม่มีการจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ ท างานโดยไม่มีค่าตอบแทน น้อยคนที่จะเข้ามาท างานเพ่ือส่วนรวมในจุดนี้  
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บทสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอน 
วิชาบัญชใีนมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  

(กลุ่มผู้รับนโยบายมาปฏิบัติ) 
 

 1.  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีของไทย 
 เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ ( IES 2) เมื่อมีการเปิด AEC 
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจึงเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนโดยการสอดแทรกภาษาอั งกฤษไปใน
หลักสูตร แต่ไม่ทั้งหมด อยู่ราว 10-30 % ของเนื้อหาในแต่ละรายวิชา แต่ปัญหาอยู่ที่ปฏิกริยาของ
ผู้เรียนที่ไม่ยอมรับภาษาอังกฤษ เลยท าให้หลายๆ มหาวิทยาลัยยังไม่สอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปใน
หลักสูตร หลายคนไม่เห็นความจ าเป็นที่จะสอดแทรกภาษาอังกฤษไปให้มากๆ ในเนื้อหา เพราะด้วย
สภาพธุรกิจไทย ยังไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการรายงานงบทางการเงิน 
 2.  ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนวิชาบัญชีที่อิงตาม IES  
 ความพร้อมของทรัพยากรในการ จัดการเรียนการสอน สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียนในแต่
ละมหาวิทยาลัย การขาดแคลนผู้เรียน ผู้เรียนบัญชีลดน้อยลง ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ ที่ปฏิเสธการ
เรียนรู้สิ่งที่ยากๆ รักสบาย ชอบท างานสบาย โครงสร้างทางประชากรของไทยที่ก าลังแรงงานเข้าสู่วัย
ชรามีมากกว่าอัตราการเกิดในปัจจุบัน ก าลังแรงงานในวัยเรียนมีน้อยลง ท าให้ขาดแคลน ทรัพยากร
บุคคลในการผลิตและบริการเพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีของประเทศ มี
แนวโน้มการเรียนวิชาบริหารธุรกิจและบัญชีที่ลดลง ให้ความส าคัญด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มากขึ้น  
 3. ปัญหาในตัวของผู้เรียน  
 กรอบความคิด ผู้เรียนขาดการบริหารจัดการกับชีวิต ขาดความคิดแบบมีวิจารณญาณ อ่อน
ด้อยด้านทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) 
 4.  ปัญหาในตัวอาจารย์ผู้สอน  
 การติดตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การปรับตัวในเข้ากับ Generation 
ของผู้เรียน การน าตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งต่างโดยสิ้นเชิงใช้ในกระบวนการเรียน 
ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะด้วยลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศต่างกัน 
ขาดแคลนผู้สอนวิชาภาษีอากร คุณภาพในอาจารย์ผู้สอนต่างกัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใน
ต่างจังหวัดหรือแม้แต่อาจารย์ราชภัฏในกรุงเทพ 
 5.  ปัญหาในด้านเนื้อหาของหลักสูตร  
 มาตรฐานทางการบัญชีที่ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ความเหมาะสมในการใช้มาตรฐาน
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพบัญชีที่อ้างอิงตาม IES 2 นั้นควรเพ่ิมรายวิชากฎหมายเข้าไปใน
หลักสูตร เช่น กฎหมายอาเซียนในแต่ละประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร กฎหมายอาเซียนที่ควรรู้ 
ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าไปท างานในประเทศนั้นๆ 
 หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักสูตรล้วนแล้วแต่เป็นนักวิชาการด้านบัญชีและไม่ใช่
อาจารย์เพราะฉะนั้น สภาวิชาชีพไม่มีความรู้เพียงพอที่จะมาจัดการด้านการศึกษาทั้งหมด และมองว่า
หลักสูตรการเรียนการสอนบัญชียังไม่เหมาะสม เพราะในหลักสูตร ไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน
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เรียนรู้เรื่องความฉลาดทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเมื่อนักบัญชีจะเข้าสู่ AEC นักบัญชีควรจะได้
เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับคนหลายๆ วัฒนธรรมอย่างไรให้กลมกลืนและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งอัตลักษณ์ความเป็นตัวของตนเอง ซึ่งเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะเพ่ิมเข้าไปใน
ตัวหลักสูตร หลักสูตรเน้นไปที่ Hard Skills มากเกินไป ผู้ร่างหลักสูตรมองว่า หน้าที่ของ Soft Skills 
(ทักษะเสริม) เช่น ภาษา การสื่อสาร บุคลิกภาพ เป็นเป็นหน้าที่นอกมหาวิทยาลัย ผู้เรียนควรจะไป
ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ซึ่งความเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้เรียนมีวุฒิภาวะต่ าลง เด็กไทยไม่ใช่พวกที่ชอบ
แสวงหาความรู้ การขวนขวายพัฒนาทักษะด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่ยาก 
 ส่วนหนึ่งมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งวางมิติที่เน้นเด็กตั้งแต่มัธยมไปที่
สายวิทย์-คณิต จึงลดความส าคัญด้านภาษา ทักษะการสื่อสาร ในหลักสูตรควรสอนทักษะเรื่องการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนมากขึ้น ซึ่งตรงนี้หลักสูตรการบัญชีในประเทศไทยยังไม่มี เพราะไปลอกเลียน
หลักสูตรจากทางสภาวิชาชีพมา ซึ่งหลักสูตรตัวอย่างของทางสภาฯ ก็ก าหนดเฉพาะตัวหลักสูตรที่เป็น
บัญชีเน้นที่ Hard Skills  
 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ การใช้ Microsoft Offices เป็นความสามารถพ้ืนฐานที่ผู้เรียนทุกคน
จะต้องมี ซึ่งไม่ใช่ความสามารถพิเศษที่จะระบุลงไปในการเขียนใบสมัครงาน ถ้าจะเป็นความสามารถ
พิเศษด้านคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นการเรียนรู้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) แต่หลักสูตรเน้นแค่
พ้ืนฐาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่มุ่งให้ผู้เรียนในชาติมีความสามารถทางเทคโนโลยี 
ส่วนความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะต้องมีคะแนนไปยื่น ตอนนี้หลายๆ บริษัทประกาศออกมาแล้ว
ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร การจัดหลักสูตรให้วิชา
ภาษาอังกฤษเป็นเพียงแค่วิชาเลือกจึงเป็นการวางแนวทางที่ผิด 
 6.  ความเหมาะสมของมาตรฐานทางการบัญชีที่ใช้  
 ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย และผู้ที่รับเอานโยบายมา
ใช้ เช่น ในมุมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างองค์กร จะมองว่ามาตรฐานบัญชีที่บริษัทใช้อยู่ยุ่งยาก จาก
การศึกษาข้อมูลพบว่า ขนาดของบริษัทและประเภทกิจการ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีของ
ไทย กล่าวคือ บริษัทในประเทศไทยเป็นบริษัทเล็กๆ นักบัญชีส่วนใหญ่ใช้มาตรฐานเล็กอย่างเดียว 
ไม่ได้ติดตามมาตรฐานทางการเงินระหว่างประเทศชุดใหญ่ หรือ IFRS และเมื่อมีการเปิด AEC นัก
บัญชีในประเทศอ่ืนๆ ใช้มาตรฐานชุดใหญ่ แต่นักบัญชีส่วนใหญ่ยังคุ้นชินกับการใช้มาตรฐานเล็กอยู่ ก็
อาจจะตามมาตรฐานชุดใหญ่ไม่ทัน ถึงแม้ว่าจะผ่านการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษามาก่อนก็ตาม การ
ไม่ได้น ามาปฏิบัติเป็นเวลานาน ก็อาจจะลืมเลือนไป ส่วนมุมมองของผู้เรียนบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จากการก าหนดมาตรฐานทางบัญชีเช่นกัน มองว่า มาตรฐานบัญชีอ่านแล้วเข้าใจยาก ความซับซ้อน
ทางมาตรฐานบัญชีเป็นอุปสรรคต่อตัวผู้เรียน ส่วนมุมมองของผู้รับนโยบายอย่างผู้สอนบัญชี มองว่า
มาตรฐานทางบัญชีที่เปลี่ยนไปนั้น เปลี่ยนแค่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เค้าโครงฟังก์ชันเหมือนเดิม 
และเป็นปัญหาส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการเตรียมเอกสารการสอนซึ่งยังไม่มีสื่อการสอนผลิตออกมา 
การเรียนส่วนใหญ่จะแยกวิชาเรียน แล้ววิชาบัญชีหนึ่งๆ อาจจะดึงเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของมาตรฐาน
บัญชีเข้ามา 2-3 เรื่อง ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับมาตรฐานภาพรวมได้ทั้งหมด 
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บทสัมภาษณ์บุคลากรผู้อยู่ในสายงานวิชาชีพบัญชี 
ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการ 

(กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับนโยบาย) 
 
 1.  ปัญหาที่พบในการท างานสายบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน  
 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างประสบปัญหาเรื่องเส้นสายและระบบอุปถัมภ์ เช่น มีการ
โปรโมตเลื่อนต าแหน่งงานหรือพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ให้คนที่ไม่มีความสามารถที่จะขึ้นไปอยู่ในจุด
ผู้น า ท าให้คนที่ตั้งใจท างานรู้สึกท้อแท้ นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งสององค์กร บุคลากรมีปัญหาในด้านการ
สื่อสาร ท าให้เข้าใจไม่ตรงกัน ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานถึงลูกน้อง ต่างมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน
ในองค์กรทั้งสิ้น 
 ปัญหาในเรื่องมาตรฐานการบัญชีส่งผลกระทบต่อการท างานในภาคเอกชน มากกว่าท างานใน
ภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐใช้มาตรฐานบัญชีที่เป็นของรัฐ ในขณะที่เอกชนใช้มาตรฐานบัญชีที่อิงตาม
หลักสากล มาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลง และมีจ านวนมาก ท าให้ต้องอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา หลาย
คนลาออกไปท างานในภาครัฐ เพ่ือหลบเลี่ยงปัญหาความยุ่งยาก แม้จะได้ค่าตอบแทนต่ ากว่า แต่มี
สวัสดิการและความม่ันคงในบั้นปลาย 
 มาตรฐานทางบัญชีของสากลที่แปลมาเป็นภาษาไทย อ่านเข้าใจยาก หากท างานในองค์กร
เอกชนใหญ่ๆ การอัพเดทมาตรฐานบัญชีขององค์ใหญ่ๆ จะเร็วกว่าสภาวิชาชีพ นักบัญชีที่จะท างาน
บริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง ต้องอัพเดทตัวเองให้ก้าวหน้ากว่าสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา ท าให้เกิด
ความกดดัน งานบัญชีเป็นงานที่วางแผนยาก เพราะลักษณะงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ
ลูกค้า แต่มีข้อดี คือ กระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพปรับตัวได้เร็วขึ้น 
 ในหน่วยงานภาคเอกชนใหญ่ๆ แบ่งนักบัญชีออกเป็น 2 ประเภท คือ บัญชีที่ท าบัญชี (ฝ่าย 
Operation) กับ บัญชีบริหาร ที่ท าบัญชีเพ่ือเสนอว่า ถ้าตัวเลขทางการบัญชีเป็นเช่นนี้นี้ ธุรกิจของ
องค์กร จะด าเนินต่อไปอย่างไร ควรลงทุนในโปรเจคนั้นๆหรือไม่ ซึ่งภายในองค์กรจะมีนักบัญชี เพียง 
20% เท่านั้นที่ชอบการน าเสนอรายงาน ส่วนที่เหลืออีก 80% จะท างานลงบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางบัญชี และไม่เคยต้องวิเคราะห์ว่า ถ้าตัวเลขบัญชีเป็นแบบนี้ จะกระทบอย่างไรต่อบริษัท 
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ไม่ได้จบบัญชีมา ผู้บริหารจะไม่สนใจว่ามาตรฐานบัญชีจะเป็นอย่างไร นัก
บัญชีในสายตาของผู้บริหารจึงมีไว้เพ่ือท าตามมาตรฐานทางสภาวิชาชีพเท่านั้นเอง เพราะนักบัญชีขาด
ทักษะในการน าเสนอ ขาดการวิเคราะห์ ขาดความกระตือรือร้นที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถ้าหาก
บริษัทต้องการปลดพนักงาน หรือเงินเดือนของนักบัญชีปรับสูงขึ้น นักบัญชีที่เป็น Operation จะถูก
ปลดออกเป็นกลุ่มแรก เพราะบริษัทสามารถมาคนแทนที่ได้ตลอดเวลา จ้างคนใหม่ที่เงินเดือนต่ ากว่า 
เพ่ือทุ่นค่าใช้จ่ายในบริษัท 
 2.  เนื้อหาที่เรียนมากับการน าไปใช้งานจริง 
 ความแตกต่างของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละมหาวิทยาลัย มีผลต่อการพัฒนา
ความคิดของผู้เรียน มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางวิชาการของประเทศ เช่น จุฬาฯ ไม่ได้สอนให้ผู้เรียน
เชื่อตามทฤษฎี แต่ผู้สอนจะเปิดทางเลือกเอาไว้ เช่นว่า ถ้าเลือกทางเดินที่ 1 จะมีผลอย่างไร และ
ทางเลือกนอกจากนี้ จะมีผลอย่างไร แล้วน าในแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ 
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 แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีทางเลือกให้เดินไปในทางที่ 1 -2-3-4 ว่าจะเจออะไรและแก้ไข
อย่างไร แต่ไม่ได้สอนให้ผู้เรียนก้าวเดินไปข้างหน้า สอนแต่เพียงว่าให้ผู้เรียนรู้แต่เรื่องบัญชี ไม่สอนให้
เรียนรู้การน าบัญชีไปใช้ในเชิงธุรกิจ ไม่สอนผู้เรียนบัญชีให้เป็นนักบริหาร ผู้เรียนบัญชีจึงขาด 
Business Mind คุยกับผู้บริหารไม่เข้าใจ เวลาประชุม ไม่จ าเป็นต้องมีนักบัญชีเข้าไปประชุม เพราะ
ผู้บริหารเห็นนักบัญชีเป็นส่วนเกิน และมีเพียงการตลาด การจัดการ ที่ช่วยกันระดมสมองกับผู้บริหาร 
 แนวคิดทางการบัญชีของผู้บริหารกับนักบัญชีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผู้บริหารใส่ใจมาตรฐาน
บัญชีน้อยเกินไป การวิเคราะห์จะท าให้นักบัญชีมีมูลค่าเพ่ิม แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การฝึกให้ผู้เรียนบัญชีวิเคราะห์ เนื้อหาที่สอนก็เกินไปจากที่จะน ามาใช้งานจริง ส าหรับงานในราชการ 
น ามาตรฐานทางบัญชีทีเรียนมาใช้งานแค่ไม่กี่ฉบับ งานบัญชีในราชการไม่ต้องมีการคิดวิเคราะห์ 
เพราะเป็นงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรเข้ามาในองค์กรแต่ละปี ไม่มีงบก าไรขาดทุน ท าเพียงแค่
น าเสนอรายงานข้อมูลให้กับหัวหน้างาน และการบัญชีจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ดูงบเป็น แต่ไม่
จ าเป็นต้องท าบัญชีได้ 
 จากที่เรียนมาได้ใช้ความรู้เพียง 20% เท่านั้นในการท างาน แต่เมื่อโยกไปต าแหน่งที่สูงขึ้น ก็
ยังใช้ความรู้แค่ 20% ที่เรียนมา รวมเป็น 40% ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่เรียนมาไม่ว่าจะท างานในรัฐ
หรือเอกชน 
 3.  หลักสูตรการเรียนการสอนควรแก้ไขปรับปรุง หรือ เพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง 
 ควรสอนบัญชีโดยให้ผู้เรียนมองภาพรวม (Overview) ทุกรายวิชา แล้วสามารถเชื่อมโยงกัน
ได้ เน้นกรณีศึกษา (Case Study) ให้มากขึ้น ซึ่ง Case Study ต้องเป็น Case ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมของไทยหรือใกล้เคียงของไทย มหาลัยที่มีชื่อเสียง เน้น Content Base หนักมาก ลง
ลึกในเนื้อหาที่ยากๆมากเกินไป ท าให้ต้องท่องจ าเยอะ ส่วน Case Study ที่เอามาให้ผู้เรียนฝึกท า 
เป็นของต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศไทย ส าหรับ  Case ของ
ต่างประเทศก็เอามาได้บ้าง แต่ในสถาบัน จะเอา Case Study ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้ผู้เรียนท า
เกือบหมด 
 นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรต้องส ารวจแนวโน้มของธุรกิจว่าต้องการแรงงานด้านไหน 
เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนบัญชีถูกก าหนดขึ้นโดยไม่ดูตลาดความต้องการแรงงาน นอกจากนี้
ควรเพิ่มพูนความรู้ทางไอทีให้กับผู้เรียน มิเช่นนั้น ผู้เรียนบัญชีที่จบมามีแนวโน้มที่จะตกงานสูง ผู้สอน
ควรสอนโดยแบ่ง Sector ทางธุรกิจ เช่น ธุรกิจการบิน บัญชีการบิน ส ารวจดูแนวโน้มของธุรกิจว่า
ต้องการแรงงานแบบไหน ธุรกิจอะไรก าลังมาแรง ก าลังเติบโต ท าไมไม่เขียนหลักสูตรบัญชีเพ่ือผลิตคน
มาในให้ธุรกิจนั้น จะสร้างคุณค่าให้นักบัญชีมาก เช่น โรงแรม การท่องเที่ยว สุขภาพ ก าลังบูม ควรมี
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสารด้วย แต่หลักสูตรสอนให้ผู้เรียนบัญชีท าได้ทุกอย่าง แต่ไม่ลึก และควร
มีการสอนให้รู้หลักการ มาตรฐานทางบัญชีของรัฐ ควรเพิ่มไอทีเข้าไปในหลักสูตร เพราะเด็กบัญชีส่วน
ใหญ่ด้อยไอที เพราะถ้าพวกที่เรียนไอทีรู้บัญชี เขาจะไม่ต้องพ่ึงเราเลย เขาเป็นคน Set ระบบ บัญชี
ต้องง้อพวกไอที เพราะพวกเขาคืออนาคต ขณะที่เราบัญชี เอาอดีตของเขามาท า มหาวิทยาลัยควร
เติมโปรแกรม Excel ให้เด็กเขียนสูตรเป็น ในการท างานใช้เยอะมาก มีประโยชน์ช่วยลดระยะเวลา
การปฏิบัติงานทางบัญชี ท าให้มีเวลามากขึ้นส าหรับนักบัญชีในการวิเคราะห์งบการเงิน แต่ปัจจุบันยัง
ไม่มีนักบัญชีที่เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมเป็นภาษา Visual Basic for Applications (VBA) จัดเป็น 
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Macro Excel ส่วนใหญ่จะไป Copy โปรแกรม สูตรค านวณที่คนอ่ืนท าแล้วมาใช้นอกจากนี้ อยากให้
หลักสูตรช่วยเพิ่ม การวางแผนภาษี วางแผนระบบบัญชี ซึ่งไม่มีการสอน เมื่อเราจบไปท างาน Model 
ของบริษัทถูกวางไว้แล้ว เราเข้าไปก็วิ่งตามระบบที่เขาวางไว้ จะดีกว่ามั้ย ถ้า Model ของระบบกับนัก
บัญชีจะเดินไปพร้อมๆ กัน และไม่ควรเอาข้อสอบบัญชีปีเก่าๆ ที่เขาออกสอบบัญชีจริงๆ มาให้ผู้เรียน
ฝึกท า ซึ่งเด็กปริญญาตรียังไม่มีประสบการณ์ในการท างานสายสอบบัญชีเลย แล้วจะท าข้อสอบได้
ยังไง คนที่จะท าข้อสอบ CPA ได้ ต้องท างานมาในระยะหนึ่งแล้ว บางทีการสอนในสิ่งที่เรายังไม่มี
ประสบการณ์ เพราะคิดว่าจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้เด็กมันก็ไม่เวิร์คนะ เราไม่มีความรู้ในเรื่องสอบ
บัญชี แล้วจะเอาอะไรมาค้นหาแนวทางท่ีจะหาค าตอบข้อสอบแบบฝึกหัดที่อาจารย์เอามาให้ท า  
 อย่างไรก็ตาม การสอนแบบใช้ Case Study เยอะขึ้นจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่า ถ้าเด็กไม่มี
ความรู้ ไม่มีความจ ามาก่อน จะไม่สามารถวิเคราะห์ Case Study ได้ แนวทางแก้ไข คือ ให้มีวิชา
สัมมนาในทุกๆ เทอม 2 ของแต่ละชั้นปี เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมาในเทอมที่แล้ว (แต่
มหาวิทยาลัยจัดให้อยู่เทอมสุดท้ายก่อนจบ) แล้วพอเรียนปี 4 ก็ให้เด็กบัญชีกับบริหารมาเรียนสัมมนา
ร่วมกัน ให้คิดวิเคราะห์ น าเสนอข้อมูล ช่วยกันท าโปรเจคก่อนจบ เพราะเห็นว่าเทอมสุดท้าย ทุก
สาขาวิชาผ่านการฝึกงานมาแล้ว มีพ้ืนความรู้ในสาขาตัวเองแน่นแล้ว 
 ควรให้ผู้เรียนบัญชีออกไปบ าเพ็ญประโยชน์หรือใกล้ชิดชุมชน เช่น หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
Harvard นักศึกษาต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นภาคบังคับ ไม่ท า เรียนไม่จบ ตัวอย่างเช่น นักเรียน
กฎหมายต้องออกไปว่าความให้ชุมชน เพราะในประเทศไทย มีแนวโน้มการรับเด็กบัญชีเข้าท างานจาก
บริษัทใหญ่ๆ เช่น BIG 4 ทีจ่ะรับเด็กท ากิจกรรมสมัยเรียนท างานมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่า แม้เด็กที่ท า
กิจกรรมจะไม่ได้เรียนเก่งมาก แต่สามารถน ามาเทรนใหม่ได้ บริษัทเหล่านี้ต้องการนักบัญชีที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพได้ 
 ควรเพ่ิมวิชากฎหมายให้นักบัญชีเรียนมากขึ้น เพราะเห็นความเชื่อมโยงว่าเด็กนิติศาสตร์จะ
คิดเป็นตรรกะ (Logic) ส่วนเด็กบัญชีจะจ า ขณะที่เด็กนิติศาสตร์ จะเข้าใจหลักการของกฎหมายก่อน 
แล้วค่อยจ า แล้วจะไม่ลืม และ Case Study ที่กฎหมายเอามาจะเป็น Case ที่เกิดขึ้นจริง 
กระบวนจัดการเรียนการสอน ที่ควรจะเป็น คือ การสอนคาบแรกอาจารย์ควร Overview ควรไฮไลต์
จุดที่ส าคัญ หลังจากนั้นจะถามผู้เรียนว่ามีความเห็นอย่างไร กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกทางความคิด 
คือ เน้นให้เราคิด ให้เราสังเคราะห์เอง ไม่ได้ให้เราท่องจ า นี่คือการเรียนแบบ Socratis Method คือ
การสอนแบบใช้ค าถามน าชุดให้นักเรียนคิดหาค าตอบเอาเอง ถือเป็นการเรียนการสอนแบบกระตุ้นให้
เด็กคิด ต่างจากการเรียนการสอนแบบ Lecture ที่ถือว่าครูเป็นผู้มีความรู้มากกว่านักเรียน ครูก็สอน
ในสิ่งที่ครูรู้โดยหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน แต่แบบ Socratis Method จะให้มั่นใจได้
มากกว่าว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เพราะนักเรียนต้องเป็นผู้สังเคราะห์วิเคราะห์ค าตอบออกมาให้
ได้เอง ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ ก็ไม่มีทางท าได้อยู่แล้ว Socratis Method นี้ไม่ควรสอนเด็กปี 1 เพราะยัง
มีความรู้ไม่แน่นพอ เด็กต้องมีข้อมูลอยู่ในหัวพอสมควรถึงจะตอบได้ การคิดโดยปราศจากความรู้ คือ 
การเดาควรสอนเด็กในชั้นปีที่สูงๆ ขึ้นไป เด็กบัญชีเยอะไป ห้องหนึ่งๆ เด็กเรียนเป็นร้อย เพราะ
อาจารย์ผู้สอนน้อยนั่นเอง 
 การจ้างอาจารย์ต่างชาติมาสอนในเมืองไทย แม้ว่าอาจารย์ต่างชาติจะไม่รู้ Environment 
ของไทย แต่อย่างน้อยที่สุด ผู้เรียนก็ได้ชินหูกับภาษาอังกฤษ อาจารย์ไทยเก่งภาษาอังกฤษก็จริงอยู่ แต่
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ภาษาอังกฤษของอาจารย์คนไทยกับอาจารย์ต่างชาติจะไม่เหมือนกัน จึงอยากให้เด็กไทยคุ้นเคยกับ
ส าเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา เพราะในอนาคตบรรยากาศการท างานเป็น 
International มีคนหลายชาติที่เข้ามาท างานในองค์กรไทย  
 ข้อดีของการมีอาจารย์ต่างชาติเข้ามาสอน อย่างน้อยที่สุดคุ้นชินกับภาษา ปานกลาง เรารับ
สารจากเขาโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการแปลมา ที่เรียกว่าฤาษีแปลงสาร เพราะอาจารย์ที่ไปเรียนเมือง
นอกมา ไม่ใช่ทุกคนจะแปลงสารได้ตรงเป๊ะๆ และที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีการสอน 
 4.  ปัญหาของมาตรฐานการบัญชีกับการเรียนบัญชี 
 อาจารย์ผู้สอนในวิชาบัญชี ควรช่วยอ้างอิงว่า การลงบัญชีเดบิต เครดิต รายการนี้ เอามาจาก
มาตรฐานฉบับใด เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ไปค้นหาเพิ่มเติม ถ้าเป็นกฎหมายจะระบุว่ามาจากมาตรานี้ เพราะ
เชื่อว่า การพูดย้ าๆ ถึงมาตรฐานหนึ่งๆ ผู้เรียนจะจ า Concept ได้ หรือไปค้นคว้าท าความเข้าใจเองได้
ง่ายขึ้น ซึ่งถ้ามาตรฐานเปลี่ยน ผู้เรียนจะรับรู้ได้ทันการณ์ อีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้สอนให้ผู้เรียนต้องท า
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชี แต่ไม่เคยบอกว่าท าไมถึงผิดถ้าไม่ท าตามมาตรฐานนั้น และที่มาตรฐาน
เปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะนักบัญชีเขียนมาตรฐานด้วยความหวาดระแวง จึงต้องเปลี่ยนรายละเอียดยิบ
ย่อยมาอุดช่องโหว่ ในขณะที่นักกฎหมายเขียนกฎหมายด้วยความรู้สึกถูกผิด ผู้เรียนหฎหมายจึงเข้าใจ
ได้เลยว่าท าไมเมื่อไมท่ าตามกฎหมายมาตรานี้แล้วถึงผิด ยิ่งไปกว่านั้น มาตรฐานบัญชีจะไม่เขียนให้จบ
ภายในหัวข้อเดียว หรือผนวกให้เป็นเรื่องเดียวกัน จะมีให้ไปดูในหัวข้อนั่นนี่ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่ต่างไป
จากกฎหมาย 
 ระบบกฎหมายภาษีอากรของไทยล้าหลังมาก มีการปรับเล็กๆ น้อยๆ แต่บ่อยมากๆ ภาษาที่
ใช้เป็นภาษาโบราณ ท าให้ผู้สอน ผู้เรียนตีความแตกต่างกัน และก็เป็นปัญหาความขัดแย้งในองค์กร
หรือหน่วยงานด้วย อีกทั้ง อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษีอากร ไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนบัญชี ออก
ข้อสอบไม่ค่อยดี ผู้เรียนจึงเห็นว่าอาจารย์ที่จบบัญชีก่อน แล้วจบกฎหมายด้วยจะอธิบายได้รู้เรื่องกว่า 
เพราะกฎหมายภาษีเป็นเสมือนเงาติดตัวนักบัญชี เราต้องดูบัญชีก่อนแล้วค่อยไปดูภาษี แต่นี่ สอนให้รู้
กฎหมายภาษีก่อนแล้วค่อยเอามาปรับกับบัญชี นอกจากนี้นักบัญชีไม่เข้าใจว่า ภาษีประเภทต่างๆ มี
ความแตกต่างกันเพราะอะไร ไม่มีใครอธิบายให้เข้าใจ อาจารย์สอนบัญชี กับอาจารย์สอนภาษีจะแยก
ส่วนกัน ไม่มีการน ามาประยุกต์ให้เข้ากัน ไม่มีการเชื่อมโยงกัน 
 ในประเทศไทย ไม่มีคนที่คิดจะท าเรื่องภาษีให้กลายเป็นเรื่องง่ายทั้งที่เป็นเรื่องใกล้ตัว
ประชาชนมากที่สุด ไปอ่าน Case ของอเมริกา ก่อนหน้านี้ คนอเมริกันไม่ไปเสียภาษี เพราะไม่รู้ว่า
จะต้องไปเสียอย่างไร เท่าไหร่ ค านวณยังไง ก็มีรัฐๆ หนึ่งลงไปท า Research ว่าท าไมคนอเมริกันจึงไม่
เสียภาษี จนทราบถึงปัญหา ก็เลยแก้ไขโดยการท าให้ภาษีเป็นเรื่องของประชาชน คนอเมริกันที่จบไฮ
สคูลต้องท าภาษีเป็น ค านวณภาษีได้ โดยเน้นไปที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อน คือ ต้องเข้าใจ 
Nature ของเด็กฝรั่งที่จบไฮสคูลมา ท างานก่อนเรียนต่อมหาวิทยาลัย ท างานมีรายได้ก็ต้องไปเสียภาษี 
แต่บ้านเราจบ ม. 6 ต้องไปเรียนต่ออีก 4 ปี จบมาก็ยังไม่ไปเสียภาษีเพราะฐานเงินเดือนไม่ถึง ฐาน
เงินเดือนที่จะเสียภาษีได้ต้อง Start ที่ 24,000 เรา Start 15,000 บาท กว่าจะไปถึงจุดนั้น อีกยาว ไม่
มีเรื่องภาษีอยู่ในหัว เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ทุกโรงเรียนสอนเด็กมัธยมให้รู้เรื่องภาษี ปลูกฝังจิตส านึก
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ในการเสียภาษีไว้แต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ หลักสูตรควรผนวกวิชาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกัน
และกัน ให้นักบัญชีควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในแต่ละประเทศอาเซียน 
 5.  ปัญหาในตัวอาจารย์ผู้สอน 
   1)  ความสามารถของผู้สอนในการถ่ายทอดไม่เหมือนกัน อาจารย์บางคนเก่งแต่สอนไม่
เป็น อาจารย์ที่สอนเป็นต้องสามารถพูดเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ในหลักสูตรปริญญาโทของทุก
คณะ ควรจะมีการเปิดวิชาเลือก ด้านการเขียนและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเปิดโอกาสให้คนที่ตั้งใจจะไป
เป็นอาจารย์ หรืออาจจะไม่ได้อยากเป็นอาจารย์แต่สนใจ เข้าไปเลือกเรียนวิชานี้ มีการออกใบ 
Certificate ให้ หรือระบุลงไปในใบ Transcript เพ่ือให้มีอะไรโดดเด่นกว่าบัณฑิตปริญญาโทคนอ่ืน 
   2)  อาจารย์ผู้สอนอ้างมาตรฐานต่างประเทศตลอด โดยลืมถึงว่าสภาพแวดล้อมมีผู้เรียน
เป็นคนไทย เรียนมาก็เหมือนเสียเปล่า ได้ประโยชน์น้อย แต่ก็มีมิติที่อยากให้เด็กก้าวทันชาวโลก ถ้า
เราเป็นอาจารย์จะบอกเด็กว่า มาตรฐานที่ก าลังเรียนเป็น IFRS จะเปรียบเทียบให้เด็กเห็นความ
แตกต่างของมาตรฐานใหม่ด้วย เพราะโดยสภาพแวดล้อมต่างกัน การน ามาตรฐาน IFRS มาใช้ อาจไม่
สอดคล้องกับ Case ที่เกิดในไทย 
   3)  การออกข้อสอบยากๆ อาจารย์จะซ่อนอะไรที่ยากเกินไป ซึ่งความยากของข้อสอบวัด
ผู้เรียนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่เสมอไป 
   ในการออกข้อสอบวัดความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร คือ ส่วนใหญ่องค์กร
จะคัดคนเก่งๆ ไปในแต่ละแผนกไป แล้วให้ออกข้อสอบ คือ เขาออกข้อสอบยากมาก ผมเป็นกรรมการ
พิจารณาข้อสอบ ก็เสนอเหตุผลไปว่า สิ่งที่ยากเกินไปจะตัดสินคนเก่งไม่ได้ 50 คะแนนแรก ควรออก
ง่ายจริงๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือวัดความจ า จ าไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาวิเคราะห์กันใน 20 คะแนนต่อมา ซึ่ง
ระดับความยากปานกลาง ข้อสอบจะออกแนวสร้างความเชื่อมโยงในเนื้อหา อีก 20 คะแนน เป็น 
Case ที่เกิดขึ้นจริงที่มีความยาก และ 10 คะแนนสุดท้าย ควรยากมากๆ รวมเป็น 100 คะแนน แต่
ข้อสอบส่วนใหญ่ในจุฬาฯ จะยากมาก ยากไม่ยาก ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ้างอาจารย์จุฬาไปออก
ข้อสอบคัดคนเข้าท างาน คนสอบตกเรียบ 
   ในการพิจารณาความยาก-ง่าย ของข้อสอบ แล้วเอามาประมวลผล ผมจะแยกเลยว่า 
แผนกนี้ ความรู้พื้นฐาน 50 คะแนน ไม่ต้องวัดแล้ว เช่น แผนกบัญชีวิเคราะห์งบ รายงานงบ ควรจะไป
เติมในอีก 10 คะแนนสุดท้าย แต่ในส่วนแผนกที่เป็น Operation พวกที่ท าบัญชีจ๋า หรือแผนกอ่ืนๆ 
ให้สอบไปตามที่บริษัทต้องการวัดผล แต่ต้องเป็นข้อสอบอัตนัยนะ จะได้แต้มก็ต่อเมื่อตอบในข้อย่อยๆ
ได้ถูกทั้งหมด การออกข้อสอบอย่างที่ผมว่าวัดบุคลากรแผนกบัญชี ได้แค่เฉลี่ยอยู่ 70% ข้อสอบยาก
มากๆ ไม่ได้วัดคนเก่ง เด็กคณะอะไรที่ถูกรีไทร์มากสุดในประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่จุฬา 
เด็กท่ีสอบเข้ามาในคณะนี้ไม่ใช่คนโง่ แต่การออกข้อสอบของอาจารย์คณะนี้ในแต่ละรายวิชายากมากๆ 
ท าให้มียอดมนุษย์ไม่กี่คนที่อยู่ในแวดวงนี้ แล้วยอดมนุษย์พวกนี้จะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง ส่วนใหญ่จะ
ท างานเป็นอาจารย์กันทั้งนั้น 
 6.  ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร 
 ในองค์กรเอกชนใหญ่ๆ ถ้าเรื่องความโปร่งใสในการรายงานงบ ให้คะแนน 9/10 แต่เรื่องการ
บริหารจัดโครงสร้างองค์กรยังไม่โอเค เพราะพิจารณาเลื่อนต าแหน่งโดยไม่ดูผลงาน ส่วนในบริษัท
เล็กๆ อย่าง SMEs การจัดท าบัญชี จะจ้างบริษัทบัญชีรับท าบัญชีท าให้ ส่วนพนักงานบัญชีที่รับเข้ามา
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จะจบ ปวส. ส่วนใหญ่ มีหน้าที่ลงบันทึกบัญชีในสมุด แล้วท ารายรับรายจ่ายส่งผู้จัดการ การท างาน
เป็นระบบครอบครัว การพิจารณาเงินเดือน ขึ้นอยู่กับระบบเส้นสาย งานบัญชีไม่มีอะไรซับซ้อน 
 คะแนนความโปร่งใสทางบัญชีในองค์กรราชการและวิสาหกิจที่ไปตรวจพบ ให้คะแนน 7/10 
การทุจริตในทางราชการเกิดจากการวางระบบตรวจสอบไม่ดีพอ ไม่เหมือนเอกชนที่มีระบบการ
ตรวจสอบหลายขั้น เขามีงบประมาณจ้างคนเยอะ ขณะที่ราชการงบประมาณมีจ ากัด คนเก่งๆ เขาก็
อยากไปท างานที่ให้เงินเดือนสูง พวกท่ีไม่ค่อยเก่งก็จะเบนเข็มมาทางงานราชการ 
 7.  ความจ าเป็นของประเทศด้อยพัฒนาในการใช้มาตรฐานทางบัญชีตามหลักสากล 
 มีความจ าเป็นต้องตามมาตรฐานเพราะอยากให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ถ้าจะสนับสนุนกิจการ 
ต้องปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลาง การปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชีไม่ได้มีผลกระทบ
อะไรต่อนักวิชาชีพบัญชีในประเทศมากกว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน แต่
มีข้อเสีย คือ นักวิชาชีพบัญชีเหล่านั้นก้าวทันตามมาตรฐานบัญชีหรือเปล่า ไทยยอมเดินตามมาตรฐาน
ช้ากว่า 3-4 ปี เพ่ือให้คนในประเทศมีอาชีพเป็นของตนโดยไม่ถูกแย่งงาน 
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