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Demand of Tax Auditors Towards Developing Professional Skills 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ                  

โดยศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจํานวน 450 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา                        

ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และคา่เฉลี่ย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี โดยมีประสบการณ์การทํางาน                       

ในตําแหน่งระหว่าง 6-10 ปี  และได้รับการฝึกอบรมในปีท่ีผ่านมา 2-3 ครั้งต่อปี 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามเห็นว่าตนเองมีความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยรวม                        

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของทักษะแต่ละด้านพบว่า ตนเองมีความต้องการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพในแต่

ละด้านในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน  ทักษะทางคุณลักษณะ

เฉพาะบุคคล  ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ 

ตามลําดับ 

 ท้ังน้ี ความต้องการพัฒนาทักษะย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ในแต่ละด้านน้ัน ทางด้านทักษะทางปัญญา ได้แก ่                     

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสอบบัญชีและกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบและ

รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพและข้อกําหนดของอธิบดีกรมสรรพากร                     

ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ได้แก่ การพัฒนาทักษะความสามารถในการประเมินความเสี่ยง การแสดง

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ท้ังในระดับงบการเงินและในระดับที่

เก่ียวกับสิ่งท่ีผู้บริหารให้การรับรองไว้  ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ได้แก่ การพัฒนาความสามารถใน       

การจัดการบริหารตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

การส่ือสาร ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพ่ือหาหนทางแก้ไขปัญหาและข้อกําหนดข้อตกลงร่วมกันใน

สถานการณ์ทางวิชาชีพ และด้านทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาทักษะให้สามารถ

พิจารณาและตัดสินใจได ้อย่างผู้มีวิชาชีพ 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to investigate the demand of tax auditors towards developing professional 

skills.  The study was conducted among a number of 450 tax auditors.  The analysis was done by descriptive 

statistics, percentage, and mean. 

 The study results revealed that most respondents were female with age ranges from 31-40 years,                   

the maximum working experience between 6-10 years, and the previous records of 2-3 trainings per year. 

 According to the study, the respondents viewed that they demanded the development of professional skills 

at the high level.  When considering the details of each skill, they found that they all needed the development of 

each professional skill at the high level in the following sequence:  intellectual skills, technical and functional skills, 

personal skills, interpersonal and communicative skills, organizational management and business management skills, 

respectively. 

 For the demand of skill development with the maximum mean in each skill, intellectual skills include the 

development of knowledge and understanding towards accounting examination and taxation law with the purpose of 

concluding the audit results and reports and accounting certifications in accordance with the professional standards 

and requirements issued by the Director-General of Revenue Department. Technical and functional skills include the 

capability development for assessing the risk of disclosing the data against the essential facts, caused by either 

frauds or mistakes regarding the financial statement and issues approved by the executives. Personal skills include 

the capability development for self-management to perform work efficiently. Interpersonal and communicative skills 

include the development of negotiation skills for addressing the problems and reaching the joint agreement 

associated with professional situations.  

บทนํา 

สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในมาตรา 11 วรรคส่ี กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์มีอํานาจออกกฎกระทรวง   ยกเว้นให้งบการเงินของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน

สามัญ นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่

เกิน 30  ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท (ทุกรายการท่ีกําหนด) หรือเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก 

ไม่ต้องจัดให้งบการเงินท่ีมีรอบบัญชีส้ินสุดในหรือหลังวันท่ี 31 ธันวาคม  2545 เป็นต้นไป  มีการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกต่อไป  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรขึ้นในประเทศไทย  

ท่ีตรวจสอบและรับรองบัญชี งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก  โดยต้องปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญช ี

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545 เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานและตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล

รัษฎากร  ท้ังในส่วนของการจัดทํา แนวทางการสอบบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรอง
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บัญชี เน้นการทดสอบความถูกต้องของงบการเงินและบัญชี ว่าถูกต้องเป็นจริงตามควร ตรงตามเอกสารประกอบการ

ลงบัญชีหรือบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี ท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม่  รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคัญทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  นอกจากน้ียังต้องทําการตรวจสอบการปรับปรุงกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ

ทางบัญช ีเป็นกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร  รวมถึงตรวจสอบการจัดทําบัญชพิีเศษของกิจการท่ีกําหนดไว้ตาม

ประมวลรัษฎากร  และในกรณีท่ีพบว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีพฤติการณ์  ในการจัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือ

บันทึกบัญชี  โดยเห็นว่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริงอันอาจเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน มิต้องเสียภาษีหรือเสียภาษี

น้อยกว่าท่ีควรเสียภาษีอากร  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของบัญชีและแจ้ง

พฤติการณ์ไว้ในรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชี 

จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามที่กล่าวมาข้างต้น  ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ 

ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพและการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ                        

การประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   

ลดความเส่ียงในการประกอบวิชาชีพและสร้างความเช่ือม่ันและความม่ันใจให้กับผู้ใช้งบการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี เป็นหน่วยงานกํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

วิชาชีพบัญชี  อีกท้ังยังเป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ(International Federation of Accountants – IFAC)  ต้อง

ปฏิบัติตามข้อกําหนดเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษาของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(IFAC Education Committee) ได้กําหนด “มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี” (International 

Education Standards for Professional Accountants–IESs) ขึ้นจํานวน 8 ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี  โดยได้กําหนดทักษะทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพไว้ในมาตรฐานฉบับท่ี 3 เร่ือง “ทักษะทางวิชาชีพ” 

(Professional Skills)  ประกอบด้วยทักษะทั้ง 5 ประเภท คือ ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ

และหน้าท่ีการงาน (Technical and Functional Skills) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ทักษะทาง           

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) และทักษะด้านการบริหารองค์กรและ

การจัดการทางธุรกิจ (Organizational and Business Management Skills) โดยจุดมุ่งหมายของมาตรฐานฉบับนี้ คือ การทําให้

ม่ันใจได้ว่า บุคคลพร้อมท่ีจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ  ต้องมีส่วนผสมของ

ทักษะด้านต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมในการทําหนา้ท่ีในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี 

ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีจึงได้กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ                   

เพื่อรักษาและเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งกําหนดโดยหน่วยงานทาง

วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เช่น การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้ทําบัญชี ต้องปฏิบัติตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา  คือผู้ทําบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพในทุกรอบ 3 ปี ซึ่งในแต่ละ

รอบ 3 ปี ต้องไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง  และต้องมีเน้ือหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ซ่ึงในแต่ละปีจะต้องเข้ารับ

การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง  ส่งผลให้ผู้ทําบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม 

สภาวิชาชีพ  เรื่อง ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2559  กําหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
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อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี  โดยแบ่งเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองท่ีเป็นทางการ (Verifiable CPD) จํานวน 20 ชั่วโมง  

และพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ท่ีไม่เป็นทางการ (Non-verifiable CPD) จํานวน 20 ชั่วโมง  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่อยู่ภายใต้

การกํากับดูแลของกรมสรรพากรน้ัน กําหนดให้มีการพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ตามคําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป.146/2548 

เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออก     

ใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  กําหนดให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต

จากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว  ต้องเข้ารับการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบ

บัญชีภาษีอากร ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายและกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ  รวมกันไม่น้อยกว่า 12 

ชั่วโมงต่อปี  โดยให้นับระยะเวลาต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครบทุกหนึ่งปี เพื่อให้มีขอบเขตของ     

การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี 

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีเป็นส่ิงสําคัญท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ  ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด   

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถประกอบอาชีพของตนได้ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีความสามารถซ่ึงปฏิบัติงาน                    

ในสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อนได้  ดังน้ัน จึงมีผู้ศึกษาถึงความต้องการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลายด้าน 

อาทิ การวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน (สรศักด์ิ ธนันไชย, 2551                        

ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (อรวรรณ  ภาสุอารีย์, 2553)                       

ความต้องการของนักบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  

(ธภมร  เก้ือกูลวงศ์, 2554)  และการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในเขตสํานักงาน

ตรวจสอบบัญชีท่ี 7 (เปรมกมล  เศรษฐีกุล, 2554) เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่ายังไม่มีผู้ศึกษาถึงความต้องการของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงความต้องการของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในการพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพ  เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแก่หน่วยงานที่กํากับดูแล

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดอบรมหรือการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาครั้งน้ี  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับความต้องการและแนวคิดเก่ียวกับทักษะ                   

ทางวิชาชีพสําหรับผู้ประกอบการวิชาชีพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ 

 ทฤษฏีความต้องการจากการเรียนรู้ (Learned Needs Theory) ของเดวิด คาร์แมคแลนด์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่าวว่า คนเราเรียนรู้ความต้องการจากสังคมท่ีเกี่ยวข้อง ความต้องการจึงถูกก่อตัวและพัฒนามา

ตลอดช่วงชีวิตของแต่ละคน และเรียนรู้ว่าในทางสังคมมีความต้องการที่สําคัญ 3 ประการ คือ (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 

2549)  
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(1) ความตอ้งการความสําเร็จ (Need for Achievement) เป็นความต้องการท่ีจะทํางานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

มีมาตรฐานสูงขึ้นในชีวิต  

(2) ความต้องการอํานาจ (Need for Power) เป็นความต้องการท่ีจะมีส่วนควบคุมสร้างอิทธิพล หรือรับผิดชอบใน

กิจกรรมของผู้อื่น 

(3) ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการท่ีจะรักษามิตรภาพและความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลได้อย่างใกล้ชิด 

2. แนวคิดเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี                        

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญช,ี 2553) 

สภาวิชาชีพบัญชีเป็นหน่วยงานกํากับดูแลท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีอีกท้ังยังเป็นสมาชิก

ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants – IFAC) จึงต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC Education 

Committee) ได้กําหนด “มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี” (International Education 

Standards for Professional Accountants–IESs) ขึ้นจํานวน 8 ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี โดยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ได้กลา่วถงึมาตรฐานฉบับที่ 3 เร่ือง “ทักษะทางวิชาชีพ” (Professional Skills) 

ประกอบด้วย 

1. ทักษะทางปัญญา  

2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีการงาน   

3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  

4. ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร 

5. ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เช่น เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามความต้องการของผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์, ส่งแบบสอบถามทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์และแจกแบบสอบถามด้วยตนเองในการอบรม/สัมมนาของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาพบว่า  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31–41 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือ 

ปริญญาตรี สาขาบัญชี โดยมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง 6-10 ปี ในปีท่ีผ่านมามีการอบรม 2-3 ครั้ง ต่อปี  

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่ต้องการให้มีวิธีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชี โดยการอบรม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ 

92.67 และเห็นว่าวิธีท่ีสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีได้มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ประสบการณ์ในการประกอบ
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วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 73.11 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีโดยมีเหตุผลเพ่ือนับชั่วโมง     

การอบรมให้ครบตามที่กฎหมายกําหนด คิดเป็นร้อยละ 95.11 และเห็นว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรได้รับการพัฒนาทักษะ 

ด้านคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากทักษะทางบัญชี คิดเป็นร้อยละ 56.22 และผู้สอบบัญชีภาษีอากรเห็นว่าทักษะที่สําคัญ

ท่ีสุดสําหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากรคือ การใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจในการแก้ไข

สถานการณ์ที่ซับซ้อนของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 58.67 ความสนใจมากที่สุดในการพัฒนาความรู้ด้านภาษีอากรสําหรับ

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามคําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป.146/2548 เร่ืองภาษ ีเงินได้นิติบุคคล คิดเป็นร้อยละ 78.00 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษอีากร 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าตนเองมีความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยรวมมีค่าเฉลี่ย           

ในระดับมาก แต่ละด้านเรียงตามลําดับค่าเฉล่ียความต้องการได้ ดังน้ี 

             ทักษะทางวิชาชีพ           ค่าเฉล่ีย ระดับความต้องการ 

1. ด้านทักษะทางปัญญา       4.12  มาก 

2. ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน    4.04  มาก  

3. ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล     3.91  มาก 

4. ด้านทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ   3.87  มาก 

5. ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร   3.78  มาก 

                      ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล)    3.95  มาก 

 พบว่า ระดับความต้องการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.95  โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าตนเองมีระดับทักษะทางวิชาชีพบัญชีในด้านทักษะทางปัญญาใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงานในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 ด้านทักษะ 

ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.91 ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  

ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 3.78 และด้านทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.87 

ทักษะย่อยที่ต้องการพัฒนามากท่ีสุด ได้แก่ การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับเก่ียวกับ        

การจัดงบการเงิน การจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี  การประเมินความเส่ียง กฎหมายภาษีอากร         

การวางแผนการสอบบัญชี มาตรฐานการจัดทํารายงานการเงิน การเพิ่มทักษะการรายงาน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

กิจการที่ตรวจสอบ และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบ เป็นต้น  

สรุปและอภิปรายผล 

1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ท่ีสําคัญ

ท่ีสุดคือ ทักษะวิชาชีพด้านทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) คือ ความต้องการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ                  

การสอบบัญชีและกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้

เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และข้อกําหนดของอธิบดีกรมสรรพากร  ทักษะทางด้านปัญญาช่วยให้ผู้สอบบัญช ี                  

ภาษีอากรมีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อนขององค์กรได้
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ทักษะทางปัญญาท่ีจําเป็นประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับด้านมาตรฐานการบัญชี ความเข้าใจ

เก่ียวกับธุรกิจแต่ละประเภทที่ตรวจสอบ ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญช ี 

การวิเคราะห์การวางแผนงานสอบบัญชีและความสามารถด้านการตัดสินใจในการเลือกใช้รายงานการตรวจสอบและ

รับรองบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ  ภาสุระอารีย์ (2553) ท่ีศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบสอบถามมีความต้องการพัฒนาสูงสุดในด้านทักษะ

ด้านปัญญาในระดับมาก  

2. นอกจากความต้องการพัฒนาทักษะทางปัญญาว่าเป็นความต้องการระดับสูงสุดแล้ว  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

ยังต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีการงาน (Technical and Functional Skills) ประกอบด้วย การพัฒนา                       

ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ  ด้านระบบและเคร่ืองมือเทคโนโลยี เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Word Excel  

หรือการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง    

อันเป็นสาระสําคัญ  การรายงานตามข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบในประเด็นต่างๆ และความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินและการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของสรศักด์ิ ธนันไชย (2551) ท่ีได้ศึกษาการวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

จังหวัดลําพูน พบว่าพนักงานบัญชีควรมีการส่งเสริมทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน อยู่ในระดับมาก เพราะ

ทักษะทางวชิาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีการงานสามารถนํามาปฎิบัติงานได้จริง 

3. นอกจากทักษะทางปัญญาและทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน ว่าเป็นความต้องการระดับ

สูงสุดและผู้สอบบัญชีภาษีอากรยังต้องการพัฒนา ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ประกอบด้วย

ความสามารถในการจัดการบริหารตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถ

ท่ีจะเลือกและเรียงลําดับทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัดและจัดแจงงานให้เสร็จตามเวลาความสามารถท่ีจะปรับตัวและร่วมงาน

กับผู้อื่นได้ ความสามารถในการพิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทัศนคติให้เข้ากับการตัดสินใจใน   

การปฏิบัติ ในวิชาชีพได้ และความสามารถระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

ศรัณย์ ชูเกียรติและประจิต หาวัตร (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ การปฏิบัติงาน และการสํารวจทักษะท่ีจําเป็นของ

นักบัญชีบริหาร  ในบริษัทขนาดใหญ่ พบว่ากิจกรรมงานที่นักบัญชีบริหารจําเป็นต้องมีทักษะด้านการติดต่อส่ือสารและ 

มีมนุษยสัมพันธ์ เน่ืองจากงานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ทางการบริหารและทักษะส่วนบุคคลในการติดต่อส่ือสาร 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรน้ัน ต้องได้รับการอบรม การพัฒนาความรู้แบบต่อเน่ืองเป็นประจําปีละ 1 คร้ัง โดยเป็น

หลักสูตรจํานวน 12 ชั่วโมงท่ีต้องผ่านความเห็นชอบของกรมสรรพากร เน้ือหาการอบรมประกอบด้วยกฎหมายภาษีอากร

เก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และเน้ือหาเกี่ยวกับมาตรฐาน                       

การรายงานทางเงนิ และการสอบบัญชี เป็นต้น แต่จากการศึกษาพบว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความต้องการพัฒนาทักษะ

ทางวิชาชีพ นอกเหนือจากการอบรมขั้นตํ่าตามหลักสูตรท่ีรับการอนุมัติ โดยส่วนใหญ่เข้าอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะวิชาชีพเป็น
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จํานวน 2-3 ครั้งต่อปี และผู้สอบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการเข้าอบรมสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาชีพได ้ 

ดังน้ันองค์กรวิชาชีพทั้งสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานจัดอบรม สามารถสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้นอกเหนือจากหลักสูตรท่ีผ่าน          

ความเห็นชอบจากกรมสรรพากร โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคที่ยังมีการจัดอบรมไม่ทั่วถึง 

2. ขอบเขตเน้ือหาการอบรมท่ีจะได้รับความสนใจจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา

ทักษะทางวิชาชีพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านปัญญา และทักษะทักษะวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ี อาทิ  

การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดงบการเงิน การจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรอง

บัญชีการประเมินความเส่ียง กฎหมายภาษีอากร การวางแผนการสอบบัญชี มาตรฐานการจัดทํารายงานการเงิน การเพิ่ม

ทักษะการรายงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท่ีตรวจสอบ และความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง

หลักฐานการตรวจสอบ  เป็นต้น 

3. สํานักงานมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับดูแลการประกอบ

วิชาชีพสอบบัญชีภาษีอากร อาจเพิ่มจํานวนชั่วโมงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองจากเดิมท่ีกําหนดให้ต้องเป็น

หลักสูตรละ 12 ช่ัวโมงเท่าน้ัน  และเน้ือหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ทําให้มีเวลาการอบรมในเน้ือหาด้านบัญชี

และด้านสอบบัญชี และด้านอ่ืน ๆ น้อยมาก  แต่การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรอย่าง

มืออาชีพนั้น จําเป็นต้องมีทักษะทางวิชาชีพอ่ืนๆที่จําเป็น ท่ีไม่ใช่เฉพาะด้านกฎหมายภาษีอากร เท่าน้ัน ดังนั้นอาจแยก

หลักสูตรระหว่างการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรและหลักสูตรด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นต้น เพื่อให้ 

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถเลือกอบรมในหลักสูตรท่ีสนใจและต้องการพัฒนา เช่นเดียวกับการนับชั่วโมงการพัฒนา

ความรู้ต่อเน่ืองของผูท้ําบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
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