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การบัญชีเปนศาสตรแขนงหน่ึงที่เกี่ยวของกับขอมูลหรือสารสนเทศทางการเงินของกิจการ ซึ่งมีประโยชนตอการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชขอมูลทั้งภายในและภายนอกกิจการ แมวาการบัญชีเกิดขึ้นมานาน และถือปฏิบัติกันมา

อยางแพรหลาย แตยังไมสามารถระบุคําจํากัดความเกี่ยวกับการบัญชีไดอยางแนชัด บทความน้ีนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

ความหมายและขอบเขตของการบัญชีในแงมุมตางๆ รวมถึงอธิบายความหมายของการบัญชีในมุมมองของภาษาธุรกิจ

คําสําคัญ: การบัญชี วิชาชีพบัญชี ขอบเขตของการบัญชี
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Accounting is one of the financial information-related sciences for firms. It benefits both internal and 

external users in economic decision. Although accounting has been occurred for a long time, accounting 

can be not still clearly defined. This article presents concepts related to definition and scope of accounting 

in each aspect including describe a meaning of accounting in light of business language.
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บทความวิชาการ

บทนํา
การบัญชีเปนศาสตรแขนงหน่ึงท่ีเกี่ยวของกับขอมูล

หรือสารสนเทศทางการเงินของกิจการหรือบุคคล และขอมูล
หรือสารสนเทศทางการเงินนี้มีประโยชนตอการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูใชขอมูลทั้งภายในและภายนอกกิจการ 
บทความนี้จะกลาวถึงความหมายและขอบเขตของการบัญชี 
รวมทั้งวิชาการบัญชี และการบัญชีเปนภาษาธุรกิจ

ความหมายของการบัญชี
คําถามวา “การบัญชีคืออะไร” แมเปนคําถามงายและ

พื้นฐาน แตผู อานเชื่อหรือไมวา คําตอบที่ถูกตองสําหรับ
คําถามนี้ยังไมเปนที่ตกลงและยอมรับกันในวิชาชีพบัญชี
หรือคนท่ัวไป เพราะวาคํานิยามหรือคําจํากัดความของการ
บัญชีที่สถาบันวิชาชีพบัญชีหรือนักวิชาการทางการบัญชี
พยายามตอบกันมานั้น บางครั้งกวางเกินไปและบางครั้ง
แคบเกินไป ความหมายที่ดีของสิ่งใดนอกจากจะใหัคําอธิบาย
หรือรายละเอียดเพ่ือใหคนท่ัวไปเขาใจวาสิ่งนั้นคืออะไรแลว 
ความหมายที่ดีควรมีเสนแบงเขตที่ชัดเจนวาสิ่งใดเปนหรือ
ไมเปนสิ่งท่ีกําลังพิจารณา ทํานองเดียวกับความหมายของ
เซต สมาชิกของเซตตองอยูในเซต ไมใชสมาชิกของเซตตอง
อยูนอกเซต ดังนั้น คนท่ัวไปตองระบุไดสิ่งนั้นเปนสมาชิก
หรือไมเปนสมาชิกของเซตที่กําลังพิจารณาอยู แสดงวาเซต
ตองมีขอบเขตท่ีชัดเจน

ผู เขียนขอเชิญชวนผู อานลองมาตรวจสอบคํานิยาม
หรือความหมายของการบัญชีที่เสนอโดยองคกรอยางเปน
ทางการหรือสถาบันวิชาชีพบัญชี และนักวิชาการทางการ
บัญชี ดังนี้

1. สมาคมของนักบญัชอีเมริกนั (American Institute 
of Accountants: AIA) (ปจจุบันคือ AICPA: American 
Institute of Certified Public Accountants) ในป
ค.ศ. 1941 คณะกรรมการบัญญัติศัพทใหคํานิยามของการ
บัญชีที่ใชกันอยางแพรหลายเปนเวลาหลายป ดังน้ี

“Accounting is the art of recording, classifying, 
and summarizing in a significant manner and in 

terms of money, transactions and events which 
are, in part at least, of a financial character, and 
interpreting the results there of.” (ที่มา: Accounting 
Terminology Bulletin No. 1 “Review and Resume”, 
1953, paragraph 9.)

ผูเขียนขออนุญาตแปลเปนภาษาไทยดังนี้
“การบญัชี คอื ศลิปะของการจดบนัทึก การจดัประเภท 

และการสรุปผลของรายการและเหตุการณที่มีลักษณะสําคัญ
และในรูปตัวเงิน ซึ่งมีลักษณะทางการเงิน และการตีความ
ผลลัพธนั้น

สมมตวิา ผูใดท่ีทาํหนาทีด่งักลาวขางตน ควรเปนนกับัญชี
หรือกําลังทํางานทางการบัญชี ตัวอยางเชน ผู วิเคราะห
ทางการเงินคํานวณอัตราสวนทางการเงิน และตีความ
ผลลัพธนั้น จะถือไดวาผู วิเคราะหทางการเงินทํางานทาง
การบัญชีหรือไม ผูวิเคราะหทางการเงินคงไมคิดวาตนกําลัง
ทํางานทางการบัญชี หรือเจาหนาท่ีคลังสินคาจดบันทึก
ปรมิาณสนิคาท่ีเคลือ่นไหว และใชแบบจาํลองทางคณิตศาสตร
เพื่อคํานวณหาจุดสั่งซ้ือใหมของสินคาวาควรเกิดขึ้นเมื่อใด 
เมื่อปริมาณสินคาลดลงถึงจุดสั่งซ้ือใหม เจาหนาที่คลังสินคา
จะไดขอสั่งซื้อสินคา และควรขอสั่งซื้อสินคาในปริมาณเทาใด
จึงจะประหยัดตนทุนที่สุด จะถือไดวาเจาหนาที่คลังสินคา
เปนนักบัญชีหรือไม เจาหนาที่คลังสินคาคงไมคิดวาตนเปน
นักบัญชี

ในป ค.ศ. 1960 เกิดวิชาชีพการวิจัยการดําเนินงาน 
(Operations Research) หรือการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ขึ้นในธุรกิจอยางชัดเจน ใน
หลายกรณีงานของนักวิจัยการดําเนินงานเขามาแทนท่ี
งานของนักบัญชี นักวิจัยการดําเนินงานบางคนโตแยงวา
นักบัญชีควรเก่ียวของเฉพาะเร่ืองการจัดทํางบการเงิน การ
คํานวณหรือการกําหนดตนทุน และการคํานวณภาษีอากร
เทานั้น แตวิชาชีพการบัญชีไมยอมรับความคิดของนักวิจัย
การดําเนินงานเหลานี้

2. สมาคมการบัญชีอเมริกัน (The American 
Accounting Association: AAA) ไดขยายขอบเขตของDo
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ความหมายและขอบเขตของการบัญชี

การบัญชีใหกวางข้ึนในป ค.ศ. 1966 โดยใหคําอธิบายของ
การบัญชีไวดังนี้

“The processing of identifying, measuring, and 
communicating economic information to permit 
informed judgements and decisions by users of 
the information.” (ที่มา: A Statement of Basic 
Accounting Theory, p. 1)

ผูเขียนขออนุญาตแปลเปนภาษาไทยดังน้ี
“กระบวนการของการระบุ การวัด และการสื่อสาร

สารสนเทศทางเศรษฐกิจ เพื่อชวยใหดุลยพินิจและการ
ตัดสินใจที่มีความรูของผูใชสารสนเทศน้ัน”

แรงจูงใจของ AAA เปนสิ่งท่ีนายกยอง แตคํานิยามของ
การบัญชีเปนเร่ืองทั่วไปอยางกวางขวางมาก เชน นักเศรษฐ-
ศาสตรใหขอมูลหรือสารสนเทศทางเศรษฐกิจ แตนักเศรษฐ-
ศาสตรคงไมคิดวาตนเองเปนนักบัญชี นักสารสนเทศศาสตร 
เชน นักคอมพิวเตอร นักวิเคราะหและออกแบบระบบ
ผู เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ เกี่ยวกับสารสนเทศทาง
การเงินหรือสารสนเทศทางเศรษฐกิจ คงไมคิดวาตนเอง
เปนนักบัญชี

3. คณะกรรมการหลักการบัญชี (The Accounting 
Principles Board: APB) ของ AICPA ในป ค.ศ. 1970
ไดใหคํานิยามของการบัญชีไวดังน้ี

“Accounting is a service activity. Its function 
is to provide quantitative information, primarily 
financial in nature, about economic entities that 
is intended to be useful in making economic 
decisions.” (ที่มา: APB Statement No. 4 “Basic 
Concepts and Accounting Principles Underlying 
Financial Statements of Business Enterprises, 
paragraph 40.)

ผูเขียนขออนุญาตแปลเปนภาษาไทยดังน้ี
“การบัญชี คือ กิจกรรมบริการ หนาที่ของการบัญชี 

คือ การใหสารสนเทศเชิงปริมาณในรูปทางการเงินเปน

หลักเกี่ยวกับกิจการทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีจุดประสงคใหเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ”

สารสนเทศเชิงปริมาณ เปนคําที่กวางกวาสารสนเทศ
ทางการเงินหรือทางเศรษฐกิจ เชน นักวิจัยตลาดเก็บขอมูล
ปริมาณขายในอดีต และพยากรณปริมาณขายในอนาคต 
หรือชวยใหกิจการตัดสินใจวาควรขายสินคาในพื้นที่ใหม
หรือไม เช นเดียวกันในหลายสถานการณ นักวิจัยการ
ดําเนินงานควรทําหนาท่ีรวมอยูในคํานิยามขางตน บุคคล
เหลานี้คงยืนกรานวา ตนไมใชนักบัญชี

4. สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย (ปจจุบันคือ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม-
ราชูปถัมภ ) คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท บัญชีได ให 
คํานิยามของการบัญชีไวดังนี้

“การบัญชี คือศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก 
จําแนก และทําสรุปข อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณทาง
เศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานข้ันสุดทายของการบัญชี
ก็คือ การใหขอมูลทางการเงินซึ่งเปนประโยชนแกบุคคล
หลายฝาย และผู ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ” (ที่มา:
ศัพทบัญชี พิมพครั้งที่ 6 เดือนมิถุนายน 2538)

จากคํานิยามขางตน ในสวนตนคลายกับคํานิยามของ 
AIA และสวนทายคลายกับคํานิยามของ APB และ AAA

5. ราชบณัฑติยสถาน คณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรม
ศัพทเศรษฐศาสตร ไดใหคํานิยามของการบัญชีไวดังนี้

“การบัญชี คือ การเก็บรวบรวม บันทึก จําแนก และ
สรุปขอมูลอันเก่ียวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน 
โดยเสนอเปนรายงานทางการเงิน เพื่อเปนประโยชนแก
ผูที่เกี่ยวของหรือสนใจในกิจการ” (ท่ีมา: พจนานุกรมศัพท
เศรษฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพครั้ง ท่ี 2
พ.ศ. 2555)

คํานิยามขางตนคลายกับคํานิยามของสมาคมนักบัญชี
และผู สอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย แตตัดคําวา 
“ศิลปะ” หรือ “กระบวนการ” หรือ “กิจกรรมบริการ”
ในตอนตนออกไป
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บทความวิชาการ

6. ศาสตราจารยโรเบิรต เอ็น แอนโทนี (Anthony, 
1999) ใหความหมายของการบัญชีไวดังน้ี

“Accounting is a system that provides 
information about the amounts of organization’s 
resources, the means of financing them, and the 
results achieved through using them.”

ผูเขียนขออนุญาตแปลเปนภาษาไทยดังน้ี
“การบัญชีเปนระบบท่ีใหสารสนเทศเกี่ยวกับจํานวนเงิน

ของทรัพยากรขององคการ วิธีการของการจัดหาเงิน และ
ผลลัพธที่บรรลุผลโดยการใชทรัพยากรน้ัน”

7. ศาสตราจารย จอหน เจ ไวลด (Wild, 2009) 
ใหคํานิยามการบัญชีไวดังน้ี

“Account ing  i s  an  i n fo rmat ion  and 
measurement system that identifies, records, and 
communicates relevant, reliable, and comparable 
information about an organization’s business 
activities.”

ผูเขียนขออนุญาตแปลเปนภาษาไทยดังน้ี
“การบัญชีเป นระบบสารสนเทศและการวัดที่ระบุ 

บันทึก และสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวของ เชื่อถือได และ
เปรียบเทียบกันได ของกิจกรรมทางธุรกิจขององคการ”

John J. Wild ไดขยายความเพ่ิมเติมดังน้ี
1. การระบุหรือการกําหนด (Identifying) กิจกรรม

ทางธุรกิจ ทําใหเกิดการเลือกรายการและเหตุการณที่
เกี่ยวของกับกิจการ

2. การบันทึก (Recording) กิจกรรมทางธุรกิจ ทําให
เกิดการจดบันทึกขอมูลรายการและเหตุการณตามลําดับเวลา
ดวยการวัดมูลคาเปนจํานวนเงิน (บาท) และการจัดประเภท
และการสรุปผลในรูปแบบที่มีประโยชน

3. การส่ือสาร (Communication) กิจกรรมทางธุรกิจ 
ทําใหเกิดการจัดทํารายงานทางการบัญชี (เชน งบการเงิน) 
รวมทั้งการวิเคราะหและการตีความรายงานดังกลาว

8. ศาสตราจารยเทรซี่ โนเบิลส (Tracie Nobles, 
2015) ใหความหมายของการบัญชีไวดังนี้

“Accounting is the information system that 
measures business activities, processes the 
information into reports, and communicates the 
results to decision makers.”

ผูเขียนขออนุญาตแปลเปนภาษาไทยดังนี้
“การบัญชี เปนระบบสารสนเทศท่ีวัดกิจกรรมทางธุรกิจ 

ประมวลสารสนเทศไปสูรายงาน และการส่ือสารผลลัพธ
เพื่อผูตัดสินใจ”

หนวยงานและบุคคลมากมายเสนอคํานิยามของการ
บัญชี แตไมมีผูใดประสบความสําเร็จในคํานิยามที่เขียนขึ้น
อย างชัดเจนจนถึงลักษณะและขอบเขตของการบัญชี
คํานิยามของการบัญชีสวนใหญมุ งเนนอธิบายวานักบัญชี
ทําอะไร แตขอบเขตของงานยังไมชัดเจน จนถึงปจจุบัน 
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน (Financial 
Accounting Standards Board: FASB) ไมพยายาม
ใหคํานิยามของการบัญชีอีกตอไปแลว ทั้ง ๆ  ที่ FASB ได
พัฒนากรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ขึ้นมา 
อาจเปนไปไดว าบุคคลท่ัวไปคงพอเขาใจวาการบัญชีคือ
อะไรแลว อยางไรก็ดี ความไมถูกตองหรือความไมชัดเจน
ของคํานิยามของการบัญชี เปนสิ่งที่ชี้วา การพัฒนาทางการ
บัญชีอยูในขั้นเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน

อยางไรก็ตาม จากคํานิยามของการบัญชีที่กล าว
ผูเขียนวิเคราะหและสรุปวา ความหมายของการบัญชี แบง
ออกเปน 4 สวนประกอบหรือลักษณะที่สําคัญคือ

1) ศาสตรหรือศิลปะ กระบวนการหรือระบบ กิจกรรม
บริการท่ีเกี่ยวของกับขอมูล

2) หนาท่ีงานมี 2 ดานใหญ คือ ดานการประมวล
ขอมูล เชน การรวบรวม การจดบันทึก การวัดมูลคา การ
จําแนกหรือการจัดประเภท การสรุปผลขอมูล และดาน
การประเมินขอมูล เชน การวิเคราะห การตีความ และ
การแปลผลขอมูล
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3) ขอมูลทางการเงินเกี่ยวกับรายการหรือเหตุการณ
ทางเศรษฐกิจของกิจการหรือสารสนเทศทางการเงิน โดย
วัดออกมาในรูปจํานวนเงินหรือตัวเงินใชในการบัญชีการเงิน
มีหนวยวัดเปนสกุลเงินตรา เชน บาท (ไทย) หยวน (จีน) 
เยน (ญี่ปุ น) ดอลลาร (สหรัฐอเมริกา) เปนตน หรือวัด
ออกมาในรูปตัวเลขหรือจํานวนเชิงปริมาณใชในการบัญชี
บริหาร มีหนวยวัดเปนอยางอื่นที่ไมใชสกุลเงินตรา เชน 
กิโลกรัม ลิตร กิโลเมตร ชั่วโมง อัตรารอยละ จํานวนคร้ัง 
เปนตน

4) เพ่ือนําเสนอสารสนเทศทางการเงินนั้นใหแกผู ใช 
เพ่ือใชในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชข อมูลบัญชี
(ทั้งผูใชภายในและผูใชภายนอกกิจการ)

ดังนั้น ความหมายของการบัญชีใกลเคียงกับคําวา 
“ระบบสารสนเทศ” มากที่สุด ซึ่งมี 4 สวน คือ

1) สิ่งปอนเขา (Input) คือ ขอมูลทางการเงิน
2) กระบวนการ (Process) คือ การประมวลผลขอมูล
3) สิ่งปอนออก (Output) คือ สารสนเทศทางการเงิน
4) ผูใช (User) คือ ผูใชสารสนเทศทางการเงินเพ่ือ

การตัดสินใจ

นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังมีองคประกอบอื่น เชน 
เปาหมายและวัตถุประสงค การปอนกลับ การเก็บรักษา
ขอมูล การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

ขอบเขตของการบัญชี
การบัญชีเปนระบบ กระบวนการ ศิลปะ หรือกิจกรรม

บริการของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ไดใหคํานิยามของวิชาชีพบัญชี
ไวดังนี้

“วิชาชีพบัญชี หมายความวา วิชาชีพในดานการทํา
บัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวาง
ระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอื่น
ตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง”

วิชาชีพบัญชีแตละดานจําเปนตองอาศัยองคความรู 
ในวิชาการบัญชีและวิชาการอ่ืนเขามาบูรณาการ ดังตาราง
ที่ 1

ตารางท่ี 1 วิชาชีพบัญชี วิชาการบัญชี และวิชาการอ่ืน

วิชาชีพบัญชีด�าน วิชาการบัญชี วิชาการอื่น

1. การทําบัญชี การบัญชีการเงิน

การรายงานและการวิเคราะหงบการเงิน

การเงิน

2. การสอบบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน

ธรรมาภิบาล (การกํากับดูแลกิจการ)

การบริหารความเส่ียงขององคกร

การควบคุมภายใน

3. การบัญชีบริหาร การบัญชีบริหาร

การบัญชีตนทุน

การบริหาร (การจัดการ)

การบริหารตนทุน (การจัดการตนทุน)

การผลิตและการดําเนินงาน

4. การวางระบบบัญชี ระบบบัญชี

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีระหวางประเทศ

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ

ระบบสารสนเทศDo
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การจําแนกวิชาการบัญชีตามกระบวนการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีได ดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงาน และวิชาการบัญชี

กระบวนการปฏิบัติงาน วิชาการบัญชี

1. การวิเคราะหและการออกแบบ

 1.1 ขอมูลทางการเงิน

 1.2 ขอมูลทางการบริหาร

 1.3 ขอมูลทางภาษีอากร

 1.4 ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

การบัญชีเฉพาะกิจการ การบัญชีระหวางประเทศ

ระบบบัญชี

การบัญชีบริหาร

การวางแผนภาษีอากร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

2. การดําเนินการ

 2.1 ทําบัญชีหรือขอมูลทางการเงิน

 2.2 ทําขอมูลบริหาร

 2.3 ทําขอมูลตนทุน

 2.4 ทําขอมูลภาษีอากร

 2.5 ทําขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

การบัญชีเฉพาะกิจการ การบัญชีระหวางประเทศ

การบัญชีการเงิน

การบัญชีบริหาร

การบัญชีตนทุน

การบัญชีภาษีอากร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชีทําดวยคอมพิวเตอร

3. การตรวจสอบและการควบคุม

 3.1 ตรวจสอบขอมูลทางการเงิน

 3.2 ตรวจสอบขอมูลบริหาร

 3.3 ตรวจสอบขอมูลภาษีอากร

 3.4 ตรวจสอบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

การบัญชีเฉพาะกิจการ การบัญชีระหวางประเทศ

การสอบบัญชี

การตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชีภาษีอากร

การสอบบัญชีทําดวยคอมพิวเตอร

ตารางที่ 1 วิชาชีพบัญชี วิชาการบัญชี และวิชาการอ่ืน (ตอ)

วิชาชีพบัญชีด�าน วิชาการบัญชี วิชาการอื่น

5. การบัญชีภาษีอากร การบัญชีการเงิน

การบัญชีภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากร

การภาษีอากร

6. การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทฤษฎีการบัญชี

การบัญชีทําดวยคอมพิวเตอร

การสอบบัญชีทําดวยคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี

คอมพิวเตอร

ระบบการส่ือสาร

ระบบการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

ระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การจําแนกวิชาการบัญชีตามผูใชขอมูล ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 การบัญชีจําแนกตามผูใชขอมูล

ผู� ใช�ข�อมูล ประเภทข�อมูล วิชาการบัญชี

ผูใชภายใน ขอมูลทางการเงิน

ขอมูลทางการบริหาร/ตนทุน

ขอมูลทางภาษีอากร

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส

การบัญชีการเงิน

การบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน

การตรวจสอบภายใน

การบัญชีภาษีอากร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีทําดวยคอมพิวเตอร

ผูใชภายนอก ขอมูลทางการเงิน

ขอมูลตนทุน

ขอมูลทางภาษีอากร

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส

การบัญชีการเงิน การสอบบัญชี

การบัญชีตนทุน

การบัญชีภาษีอากร การสอบบัญชีภาษีอากร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การสอบบัญชีทําดวยคอมพิวเตอร

การจําแนกวิชาการบัญชีตามหนวยงานท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีสังกัด ดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 วิชาการบัญชีจําแนกตามหนวยงานท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีสังกัด

หน�วยงาน การบัญชี สถานภาพของนักบัญชี

1. ธุรกิจ การบัญชีเอกชน (Private Accounting) ลูกจาง

2. วิชาชีพ

(สํานักงานรับทําบัญชี

สํานักงานสอบบัญชี)

การบัญชีมหาชน (Public Accounting) ผูประกอบวิชาชีพอิสระ

3. รัฐบาล หนวยงานของรัฐ การบัญชีรัฐบาล (Government Accounting) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
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จากตารางท่ี 4 สถานภาพของนักบัญชีในหนวยงานที่
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสังกัด มีหลากหลายตําแหนงงาน เชน

1. การบัญชีเอกชน มีตําแหนงงานทางการบัญชี เชน
(1) ผูชวยนักบัญชี (Accounts Assistants)
(2) ผูชวยนักบัญชีตนทุน

(Cost Accounting Assistant)
(3) สมุหบัญชี (Chief Accountant)
(4) ผูอํานวยการบัญชี (Financial Controller)
(5) รองกรรมการผูจัดการฝายการเงิน

(Chief Financial Officer)
2. การบัญชีมหาชน หรือการบัญชีสาธารณชน

2.1 การใหบริการสอบบัญชีหรือการใหความ
เชื่อมั่น มีตําแหนง เชน
(1) ผูชวยผูสอบบัญชี (Auditor Assistant) 

เชน ขั้นตน (Junior) อาวุโส (Senior)
(2) หัวหนาผูตรวจสอบ เชน ผูกํากับดูแล 

(Supervisor) ผูจัดการ (Manager)
(3) ผูสอบบัญชี เชน หุนสวน (Partner)

2.2 การใหบริการจัดทําบัญชี มีตําแหนง เชน
(1) ผูชวยผูทําบัญชี
(2) ผูทําบัญชี
(3) หัวหนาผูทําบัญชี

2.3 การใหบริการภาษีอากร มีตําแหนง เชน
(1) ผูชวยนักบัญชีภาษีอากร
(2) นักบัญชีภาษีอากร
(3) นักวางแผนภาษีอากร

2.4 การใหบริการคําปรึกษาทางธุรกิจ มีตําแหนง 
เชน
(1) ผูชวยผูใหคําปรึกษา
(2) ผูใหคําปรึกษา
(3) หัวหนาผูใหคําปรึกษา

3. การบัญชรีฐับาล มตีาํแหนงทางการบัญชหีลากหลาย
ตําแหนงงานขึ้นอยู หนวยงานภาครัฐวามีบทบาทหนาที่
อยางไร

การจําแนกการบัญชีตามระดับของหนวยงานที่นักบัญชี
สังกัด ดังตารางท่ี 5

ตารางที่ 5 วิชาการบัญชีจําแนกตามระดับของหนวยงานท่ีนักบัญชีสังกัด

ระดับหน�วยงาน การบัญชี วิชาการบัญชี

1. สวนรวม

 ระดับประเทศ

การบัญชีสวนรวม

(Macro Accounting)

การบัญชีรายไดประชาชาติ

งบแสดงฐานะการเงินประชาชาติ

การบัญชีวางแผนเศรษฐกิจ

การบัญชีเงินทุนหมุนเวียนในระบบการเงินของชาติ

การบัญชีดุล การชําระหน้ีระหวางประเทศ

2. สวนยอย

 ระดับหนวยงาน องคกร

การบัญชีสวนยอย

(Micro Accounting)

เพื่อแสวงหากําไร

การบัญชีการเงิน

การบัญชีบริหาร

การบัญชีตนทุน

การบัญชีสวนยอย

เพื่อไมแสวงหากําไร

การบัญชีรัฐบาล

การบัญชีครัวเรือน/สวนบุคคล

การบัญชีองคกร การกุศล

(มหาวิทยาลัย, สมาคม, สโมสร, มูลนิธิ, กองทุนสงเคราะห)Do
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จากทีก่ลาวมาจะเห็นวาวชิาการบัญชจีาํแนกไดหลายอยาง
ขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่ใชในการจําแนก

วิชาการบัญชี
วิชาการบัญชีหรือศาสตรวาดวยการบัญชีมีหลายสาขา 

(Branch) ที่สําคัญ ไดแก
1. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

เปนสาขาหนึ่งของการบัญชีที่มุ งเนนการจัดทํางบการเงิน 
เพื่อเผยแพรตอผูใชภายนอกเปนหลัก แตผูใชภายในสามารถ
ใชขอมูลจากงบการเงินได รวมไปถึงการรายงานและการ
วิเคราะหงบการเงิน ทฤษฎีการบัญชี

2. การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
เปนสาขาหนึ่งของการบัญชีที่มุ งเนนการตอบสนองความ
ตองการขอมูลของผูใชภายใน คือผูบริหารเปนหลัก ตาม
บทบาทหนาที่ของผู บริหาร ได แก  การวางแผน การ
ปฏิบัติการ และการควบคุม เชน การงบประมาณ การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. การบัญชีตนทุน (Cost Accounting) เปนสาขา
หน่ึงของการบัญชีที่มุ งเนนการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
การวิเคราะหขอมูลตนทุนเพื่อการวางแผนและการควบคุม 
การบริหารตนทุน การใชขอมูลตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ
ระยะสั้นและระยะยาว

4. การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) เปน
สาขาหน่ึงของการบัญชีที่มุงเนนการคํานวณภาษีอากร การ
ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี การปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยภาษีอากร การวางแผนภาษีอากร

5. การวางระบบบัญชี (Accounting System 
Installation) เปนสาขาหนึ่งของการบัญชีที่มุ งเนนการ
วิเคราะหและการออกแบบระบบบัญชี ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

6. การสอบบัญชี (Auditing) เปนสาขาหน่ึงของ
การบัญชีที่มุ  ง เน นการตรวจสอบข อมูลทางบัญชีหรือ
งบการเงิน การใหความเช่ือมั่นเก่ียวกับขอมูลทางบัญชี
การควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่งองคกร ธรรมาภบิาล 
การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชีภาษีอากร

7. เทคโนโลยีการบัญช ี(Accounting Technology) 
เป นสาขาหน่ึงของการบัญชีที่มุ งเน นการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เขามารวมกับการบัญชี 
การบัญชีทําด วยคอมพิวเตอร  การสอบบัญชีทําด วย
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการสอบบัญชี

8. การบัญชีระหวางประเทศ (International 
Accounting) เปนสาขาหนึ่งของการบัญชีที่มุ งเนนธุรกิจ
ระหวางประเทศ ธุรกรรมระหวางประเทศ อัตราการ
แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ ภาษีอากรระหวางประเทศ 
การสอบบัญชีระหวางประเทศ

การบัญชีเป�นภาษาธุรกิจ
คาํถามวา ทาํไมการบัญชีจงึเปนภาษาธุรกจิ (Language 

of Business) เพราะวา การบัญชีเปนวิธีการหรือหนทาง
ของสารสนเทศทางธุรกิจท่ีสื่อสารไปยังผู มีส วนได เสีย 
(Stakeholders) เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจ หากผูมี
สวนไดเสียหรือผูใช (Users) ไมเขาใจภาษาการบัญชี ยอม
ทาํใหการส่ือสารน้ันไมเกิดประสิทธผิล ผูสงสาร (นกับัญช)ี กบั 
ผูรับสาร (ผูใช) ตองมีความเขาใจตรงกันถึงสาร (สารสนเทศ)
ที่สื่อสารระหวางกัน

การบัญชีเปนกระบวนการใหสารสนเทศทางการบัญชี
แกผูมีสวนไดเสีย แสดงไดดังภาพที่ 1
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บทความวิชาการ

1

2

3

4

5

ภาพที่ 1 กระบวนการใหสารสนเทศทางการบัญชีแกผูมีสวนไดเสีย
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Warren and others (2015) Accounting: An Asian Edition. 3rd edition.

Singapore: Cengage Learning Asian Pte Ltd. page 5.)
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จากภาพท่ี 1 การบัญชีเปนกระบวนการใหสารสนเทศ
ทางการบัญชีแกผูมีสวนไดเสีย ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ

1. ระบบผู มีส วนไดเสียทั้งภายใน (เช น เจ าของ
ผู บริหาร ลูกจาง) และภายนอก (เชน ลูกคา เจาหนี้
หนวยงานภาครัฐ)

2. ประเมินความตองการสารสนเทศของผูมีสวนไดเสีย
ตามขั้นที่ 1

3. ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ตรงหรือ
ตอบสนองความตองการสารสนเทศของผูมีสวนไดเสียตาม
ขั้นที่ 2

4. บันทึกขอมูลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
ธุรกิจและเหตุการณทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเขาสูระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีตามขั้นที่ 3

5. จัดทํารายงานทางการบัญชีสําหรับผูมีสวนไดเสีย
การเรียนศาสตรวาดวยการบัญชีมีลักษณะคลายกับ

การเรียนศาสตรวาดวยภาษาธุรกิจ เพราะวาคําศัพททาง
การบัญชีจํานวนมากมีความหมายเฉพาะและแตกตางจาก
ความหมายตามท่ีบุคคลท่ัวไปเขาใจ แมวาการบัญชีไมใช
ภาษาตางประเทศ แตปญหาของการเรียนศาสตรวาดวย
การบัญชี คือ การทําความเขาใจกับศัพทบัญชีตาง ๆ  ที่
นักบัญชีหรือผูประกอบวิชาชีพบัญชีใช ตัวอยางของศัพท
บัญชีกับคําศัพททั่วไป มีความหมายแตกตางกัน แตบุคคล
ทั่วไปเข าใจว าเหมือนกัน เช น นักบัญชีกับผู ทําบัญชี 
สินทรัพยกับทรัพยสิน กําไรกับฃเงินสด งบการเงินกับ
รายงานทางการเงิน การบัญชีกับการรายงานทางการเงิน 
เปนตน

บทสรุป
คํานิยามของคําวาการบัญชียังไมสามารถนิยามไดแนชัด 

แตก็สามารถสรุปไดวาการบัญชีนั้นเกี่ยวของกับกระบวนการ
ทั้งสี่กระบวน ซึ่งเหมือนกับระบบสารสนเทศ คือ 1) การ
นําเขาขอมูล เชน การรวบรวม การจดบันทึก การวัดมูลคา 
และการบันทึกขอมูล 2) การประมวลผลขอมูล เชน การ

จําแนก การจัดประเภท และการสรุปผลขอมูล 3) การ
รายงานขอมูล เชน การรายงานขอมูลทางการเงิน หรือ
การรายงานขอมูลท่ีอยูในรูปตัวเลขหรือจํานวนเชิงปริมาณ 
และ 4) การนําเสนอขอมูลใหแกผูใช เพื่อใชในการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจ โดยตามคํานิยามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ก็ไดระบุขอบเขตวาการบัญชี
เปนระบบ กระบวนการ ศิลปะ หรือกิจการบริการของ
ผู ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยวิชาชีพบัญชีนี้ไดถูกนําแจก
เปน วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการ
บัญชีบริหาร ดานการวางระบบบัญชี ดานการบัญชีภาษี
อากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการ
เก่ียวกับการบัญชีดานอ่ืน ๆ  ดังนั้น เห็นไดวาขอบเขตของ
การบัญชีและวิชาชีพบัญชียังคงไมสามารถระบุไดแนชัด
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นวาการบัญชี
นั้นยังอยูในข้ันเร่ิมแรกจนถึงปจจุบัน โดยจะเห็นพัฒนาการ
ทางดานการบัญชีอีกมากตอไปในอนาคต
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