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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้
จรรยาบรรณ และประสบการณ์ทาํ งานและการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีท่ี
ส่งผลต่อทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีของไทย โดยพิจารณาตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร
จากการทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึก ษาวิชาชี พบัญ ชี ระหว่ างประเทศ
ได้ แก่ 1) ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 2) จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 3) ประสบการณ์ทาํ งานทาง
วิชาชีพบัญชี และ4) การอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัว
แปรดังกล่าวที่ส่งผลต่อทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย
ผู้วิจัยได้ ทาํ การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้สอบบัญชีท่เี ป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 9,085 ราย (ข้ อมูล ณ 3 มีนาคม 2557) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ วิธคี าํ นวณของ Yamane (1967) และคํานวณได้ 379 ราย แนวทางการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis) ซึ่งเป็ นการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือยืนยัน
ความสัมพันธ์ว่าเป็ นอย่างที่คาดไว้ หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้ าง

1. บทนํา
ในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น ทําให้ ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจเป็ น
อย่างมาก ผู้บริหารจึงต้ องปรับเปลี่ยนทั้งการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์รวมถึง
แนวคิ ด และเทคนิ ค ต่ า งๆ เพื่ อนํา มาประยุ กต์ กับองค์กร รวมทั้ง อาศัยข้ อ มู ลทางบั ญ ชี ม าช่ ว ย
วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเพื่อให้ ธุรกิจดําเนินได้ ตามเป้ าหมายที่ได้ กาํ หนดไว้ และในการนํา
ข้ อมูลทางบัญชีท่จี ะปรากฏอยู่ในงบการเงินของธุรกิจมาใช้ วิเคราะห์น้ัน จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง
และเชื่อถือได้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชี หรือผู้สอบบัญชีซ่ึงถือ


นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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เป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิชาชีพสูงสุดมาช่วยในการจัดการข้ อมูลทางบัญชี เพื่อจัดทํารายงานตาม
มาตรฐานบัญชีท่ถี ูกต้ องและเชื่อถือได้
ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีบทบาทสําคัญต่อการนําเสนอข้ อมูลทางบัญชีท่จี ะส่งผลต่อการ
วางแผนและตัดสินใจ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้ กบั องค์กรและผู้บริหารได้ เพื่อให้ ผ้ ูบริหาร
สามารถนําไปตัดสินใจและวางแผนที่จะผลักดันธุรกิจให้ เจริญเติบโตมากขึ้น แต่ ปัจจุ บันสภาพ
เศรษฐกิจ มี การแข่ งขัน สูงและการเปลี่ ย นแปลงที่ร วดเร็ว จึงทํา ให้ บ ทบาทของผู้ ส อบบัญ ชี ใ น
ปั จจุ บันมีขอบเขตมากกว่ าผู้สอบบัญชีรุ่นก่อน จากการแข่ งขันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
รวดเร็ว ส่งผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีจาํ เป็ นต้ องพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ท่มี ีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ทางวิชาชีพ หรือเรียกว่ า ต้ องมีทักษะความเป็ นมืออาชีพมากขึ้นในปั จจุ บัน รวมถึงการเป็ นนัก
ปฏิบัติเพื่อให้ ได้ ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้ องแม่ นยํา เชื่อถือได้ และบรรลุตามเป้ าหมายที่ผ้ ูบริหาร
หรือองค์กรตามที่กาํ หนดไว้
บทบาทที่ ส ํ า คั ญ ของการเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ใ นปั จ จุ บั น นี้ จํ า เป็ นต้ องมี ค วามรู้
ประสบการณ์ และการอบรมพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง เพื่อให้ เกิดทักษะต่ างๆของความมือ
อาชีพและสามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงต่ างๆและต่างประเทศได้ และควรให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลที่ท่วั โลกใช้ (สันสกฤต วิจิตรเลขการ ,2549) ในประเทศไทยได้ มีสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นสมาชิกของสมาพันธ์นักบัญชีโลก (International of Federation of
Accountants - IFAC) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอบบัญชีภายในประเทศให้ มีทกั ษะความ
เป็ นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ มีภารกิจร่วมกับ
สมาพั นธ์นักบัญชี โ ลก กล่ าวคือ มีความต้ องการพั ฒ นาและเสริ มสร้ า งผู้ สอบบัญชี ท่ัวโลกด้ วย
มาตรฐานที่สอดคล้ องกัน เพื่อให้ บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงอย่างสมํ่าเสมอในการตอบสนอง
ประโยชน์สาธารณะ เพิ่มความแข็งแกร่งของวิชาชีพบัญชีท่วั โลก โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ นาํ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้สอบบัญชี(International Education
Standard : IES) ซึ่งมีท้งั หมด 8 ฉบับอันเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบ
บัญชี โดยมีมาตรฐาน 4 ฉบับที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี
โดยตรง กล่าวคือ IES 2 ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี IES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
IES 5 ประสบการณ์ทาํ งานทางวิชาชีพบัญชี IES 7 การอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์,2548)
ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่อย่างต่อเนื่องที่จะต้ องรักษาความรู้และทักษะทางวิชาชีพในระดับที่
กําหนดไว้ เพื่อทําให้ ม่ันใจได้ ว่าลูกค้ าหรือองค์กรจะได้ รับประโยชน์จากบริการทางวิชาชีพที่มี
พื้นฐานมาจากการพัฒนาประสบการณ์ ตัวบทกฎหมาย และวิธกี ารที่ใช้ ในปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีแต่
ละคนควรปฏิบัติตนอย่ างชาญฉลาดและเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการเชิงปฏิบัติและทาง
วิชาชีพ เพราะผู้สอบบัญชีต้องเผชิญกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าตนเองต้ องมีความรู้และทักษะที่
เพิ่มขึ้น และยังเผชิญกับการจับตามองอย่างใกล้ ชิดแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับคุณภาพ
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ของการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีได้ อย่างเป็ นอิสระ แรงกดดันเหล่านี้
เกิด ขึ้น ทั้ง ในภาครั ฐ และภาคสาธารณชน ดังนั้ น ทัก ษะความเป็ นมื อ อาชี พ ทางวิ ชาชี พจึงเป็ น
สิ่งจําเป็ นหากผู้สอบบัญชีต้องการจะตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว นอกเหนือจากความรู้ทาง
วิชาชีพ ประสบการณ์ทาํ งาน และการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จะต้ องตอบสนองความ
ต้ องการขององค์กรแล้ ว ที่สาํ คัญต้ องสอดคล้ องกับแนวคิดความสามารถหรือความเป็ นมืออาชีพ
ของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้สอบบัญชีด้วย (International
Education Standard :IES) (วิชชุลดา เวชกูล, 2553) และความเป็ นมืออาชีพที่องค์กรให้
ความสําคัญมากที่สดุ นั่นก็คือ เรื่องของการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นเรื่องที่ทางวิชาชีพบัญชีและองค์กรให้ ความสําคัญเป็ นที่สุด
อันเนื่องจากกรณีตัวอย่ างหลายบริษัทระดับโลกที่ได้ เกิดการล้ มละลายขึ้น ซึ่งทําให้ เกิดความ
เสียหายและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก ดังตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัท Enron ,บริษัท
Sunbeam,บริษัท World Com จากการล้ มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ในต่างประเทศหลายแห่งนี้
ได้ ปรากฏออกมาให้ เห็นถึงความไม่โปร่งใสในงบการเงินของบริษัท การตกแต่งงบการเงินเพื่อให้
ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเพื่อสร้ างความมั่งคั่งให้ กบั ฝ่ ายบริหาร และบริษัทในประเทศไทยก็มี
ปัญหาในการตกแต่งงบการเงินด้ วยเช่นกัน เช่น บริษัท สิงห์ พาราเทค จํากัด (มหาชน) ,บริษัท
ปิ คนิค คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) , บริษัท เพาเวอร์-พี จํากัด (มหาชน) (ฐิตาภรณ์ สินจรูญ
ศักดิ์, 2556) ซึ่งจะเห็นได้ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นบริษัทต่างชาติหรือในประเทศไทยเองก็
ตาม ล้ วนมีสาเหตุเกิดจากความไม่โปร่งใส และการขาดจรรยาบรรณ ทั้งในส่วนของฝ่ ายบริหาร
และตัวผู้ สอบบัญชีเอง ซึ่งปั จจุ บันในเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพนั้นผู้บริหารหรือองค์กร
ต่ า งๆก็ต่ า งให้ ค วามสํา คั ญ เป็ นที่สุด ดั ง นั้ น ทัก ษะความเป็ นมื อ อาชี พ ของวิ ช าชี พ บั ญ ชี น้ั น จึ ง
จําเป็ นต้ องมี จรรยาบรรณทางวิชาชีพเข้ ามาเกี่ยวข้ องเป็ นส่วนที่สาํ คัญในลําดับแรก
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
จรรยาบรรณ และประสบการณ์ทาํ งานและการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีท่ี
ส่งผลต่อทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีของไทย โดยในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทาํ งานและการอบรมพัฒนา
ความรู้อย่ างต่ อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีท่ีส่งผลต่ อทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี ว่ ามี
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ อย่างไร เป็ นอย่างที่คาดไว้ หรือไม่ ซึ่งได้ ทาํ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
ผู้สอบบัญชีท่เี ป็ นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และนําผลลัพธ์ท่ไี ด้ จากการ
วิจัยมาเป็ นข้ อมูลที่จะช่ วยในการวางแผนพัฒนาความรู้และทักษะความเป็ นมืออาชีพทางวิชาชีพ
บัญชี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ กับผู้สอบบัญชีของไทย เพราะผู้สอบบัญชี
ไทยจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาทักษะความเป็ นมืออาชีพทางวิชาชีพให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างความรู้ จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทาํ งานและการ
อบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีท่สี ่งผลต่อทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบ
บัญชีของไทย

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ทาํ การเลือกกลุ่มตัวอย่ างจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็ น
สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จาํ นวน 9,085 ราย (ข้ อมูล ณ 3 มีนาคม
2557) และเพื่อให้ ได้ ระดับความแม่นยํา และระดับความเชื่อมั่นในการประมาณค่า โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ วิธีคาํ นวณของ Yamane (1967) ที่ระดับค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 และคํานวณได้ 379 ราย
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง สร้ างขึ้ นเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้
จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทาํ งานและการอบรมพัฒนาความรู้อย่ างต่ อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีท่ี
ส่งผลต่ อทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีของไทย แบ่ งเป็ น 7 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบ
บัญชี ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี ส่วนที่ 4
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การทํางานทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี ส่วนที่ 5 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี ส่วนที่ 6
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี ประกอบด้ วย ด้ านทักษะทาง
ปั ญ ญาจํา นวน , ด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าการเชิ ง ปฏิ บั ติ แ ละหน้ าที่ ง านจํา นวน ,ด้ า นทั ก ษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล,ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่นื และการสื่อสาร, ด้ านทักษะทางองค์การ
และการจัดการธุรกิจ ส่วนที่ 7 คําถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี และปั ญหาของทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี
หรือข้ อเสนอแนะอื่น โดยตัวแปรต่ างๆ เหล่ านี้กาํ หนดมาจากการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับแนวคิด
หลักทฤษฎี ได้ มีการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และขอคําแนะนําจาก
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ และนําผลดังกล่ าวมาสร้ างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ได้
กําหนดไว้ ซึ่งได้ พิจารณาถึงรายละเอียดที่ครบถ้ วน ถูกต้ องและครอบคลุมถึงความหมายและ
สมมุติฐานของการวิจัย และตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงเนื้อหา เสนออาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความครบถ้ วน ความถูกต้ อง ความเหมาะสมของการใช้ ภาษาและความ
ครอบคลุมของเนื้อหาการวิจัย และนํามาปรับปรุงแก้ ไขตามที่อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์แนะนํา
ปรั บ ปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ท่ีป รึ ก ษาวิทยานิ พนธ์แ ละผู้ เชี่ ยวชาญแนะนํา และ
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นําเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้ แบบสอบถามสอดคล้ องกับ จุดมุ่งหมาย สมมติฐาน ของ
งานวิจัยในครั้งนี้
การทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ผู้ วิ จั ย นํา
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจและแก้ ไขเรียบร้ อยแล้ วไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
แล้ วนําแบบสอบถามมาทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่ า (αCoefficient) ตรวจสอบค่าต่างๆให้ ได้ ผลเป็ นค่าความเชื่อมั่นที่มีความเชื่อถือสูงและเป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่ว ไป นํา ผลที่ไ ด้ จ ากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย์ ท่ีป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนํา แล้ วจัดทําเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อนําไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ จากแบบสอบถาม โดยทําการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติซ่ึงประกอบด้ วย สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) และการหาค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ สาํ หรับการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นการหาค่ า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean = x ) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) ใช้ สาํ หรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทาํ งานและการอบรมพั ฒนาอย่ าง
ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี โดยการนําเสนอข้ อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุป
ผลการวิจัย ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของไลเคิร์ท
(Likert’s Scale) และใช้ การวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis) ซึ่งเป็ นการใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมา
ตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็ นอย่างที่คาดไว้ หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิง
โครงสร้ าง เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบของความรู้ จรรยาบรรณ
ประสบการณ์ทาํ งานและการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีท่สี ่งผลต่อทักษะความเป็ น
มืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ในการศึกษาครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้
บูรณาการกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย
ซึ่งทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี ได้ พิจารณาตัวแปรหลัก สงกรานต์ ไกรวงษ์ (2553)
ได้ กล่าวถึง ตัวแปรในงานวิจัยไว้ 3 ตัวแปร ได้ แก่ 1) ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี 2)
ประสบการณ์การทํางานทางวิชาชีพบัญชี และ 3) การอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทาง
วิชาชีพบัญชี ส่งผลเชิงบวกต่อทักษะความเป็ นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีซ่ึงจะช่วยเพิ่มทักษะต่างๆ
ในการทํา งานของผู้ สอบบั ญชี ใ ห้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิชชุ ลดา เวชกูล (2553) กล่ าวว่ า
ทักษะความเป็ นมืออาชีพที่ผ้ ูบริหารหรือองค์กรส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญเป็ นที่สุดนั่นก็คือ การมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าจะเป็ นด้ านความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความซื่อสัตย์สจุ ริต
รวมถึงความรับผิดชอบต่ อลูกค้ าหรือผู้รับบริการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางาน
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และคุณภาพงานสอบบัญชีและยังช่วยเพิ่มมูลค่าประสิทธิภาพการทํางานให้ กบั ผู้สอบบัญชีอกี ด้ วย
(โดมทอง ถานอาดนา,2548 และ นันทวรรณ วงศ์ไชย,2552) ผู้วิจัยจึงได้ สรุปออกมาเป็ น
กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ความรู้ทางวิชาชีพ
IES 2
จรรณยาบรรณทางวิชาชีพ
IES 4
ทักษะความเป็ นมืออาชีพของผูส้ อบบัญชี
ประสบการณ์ทาํ งาน
IES 5
ประกอบด้ วย
1. ทักษะด้านปั ญญาเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด
2. ทักษะด้านเทคนิคและปฏิบตั ิหน้าที่
3. ทักษะด้านบุคคล
4. ทักษะความสัมพันธ์ และสื่ อสาร
5. ทักษะด้านองค์กรและการจัดการธุรกิจ

การอบรมพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
IES 6

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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