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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้

จรรยาบรรณ และประสบการณท์าํงานและการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีที่

ส่งผลต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีของไทย   โดยพิจารณาตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ   

ได้แก่ 1) ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี  2) จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 3) ประสบการณ์ทาํงานทาง

วิชาชีพบัญชี และ4) การอบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี  เพ่ือหาความสมัพันธข์องตัว

แปรดังกล่าวที่ส่งผลต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย 

ผู้วิจัยได้ทาํการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้สอบบัญชีที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จาํนวน  9,085 ราย (ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 2557) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยในคร้ังน้ี ใช้วิธคีาํนวณของ Yamane (1967) และคาํนวณได้  379   ราย  แนวทางการ

วิเคราะห์ผลการวิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 

analysis) ซ่ึงเป็นการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือยืนยัน

ความสมัพันธว่์าเป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้าง  

 

1. บทนาํ 

 ในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมน้ัน ทาํให้ส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจเป็น

อย่างมาก ผู้บริหารจึงต้องปรับเปล่ียนทั้งการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมถึง

แนวคิดและเทคนิคต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์กับองค์กร รวมทั้งอาศัยข้อมูลทางบัญชีมาช่วย

วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจดาํเนินได้ตามเป้าหมายที่ได้กาํหนดไว้ และในการนํา

ข้อมูลทางบัญชีที่จะปรากฏอยู่ในงบการเงินของธุรกจิมาใช้วิเคราะห์น้ัน จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

และเช่ือถอืได้ จึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญทางการบัญชี หรือผู้สอบบัญชีซ่ึงถือ

                                                 

 นักศึกษาหลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพสงูสดุมาช่วยในการจัดการข้อมูลทางบัญชี  เพ่ือจัดทาํรายงานตาม

มาตรฐานบัญชีที่ถูกต้องและเช่ือถอืได้ 

 ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีบทบาทสาํคัญต่อการนาํเสนอข้อมูลทางบัญชีที่จะส่งผลต่อการ

วางแผนและตัดสนิใจ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้กบัองค์กรและผู้บริหารได้ เพ่ือให้ผู้บริหาร

สามารถนาํไปตัดสินใจและวางแผนที่จะผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตมากขึ้ น แต่ปัจจุบันสภาพ

เศรษฐกิจมีการแข่งขันสูงและการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว จึงทาํให้บทบาทของผู้สอบบัญชีใน

ปัจจุบันมีขอบเขตมากกว่าผู้สอบบัญชีรุ่นก่อน  จากการแข่งขันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่

รวดเรว็ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีจาํเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทกัษะ

ทางวิชาชีพ หรือเรียกว่า ต้องมีทักษะความเป็นมืออาชีพมากขึ้ นในปัจจุบัน รวมถึงการเป็นนัก

ปฏิบัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยาํ เช่ือถือได้และบรรลุตามเป้าหมายที่ผู้บริหาร 

หรือองค์กรตามที่กาํหนดไว้  

 บทบาทที่ สําคัญของการเ ป็น ผู้สอบบัญชีในปัจ จุบัน น้ี  จํา เ ป็นต้องมีความรู้ 

ประสบการณ์ และการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆของความมือ

อาชีพและสามารถแข่งขันกับการเปล่ียนแปลงต่างๆและต่างประเทศได้ และควรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใช้ (สนัสกฤต วิจิตรเลขการ ,2549) ในประเทศไทยได้มีสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นสมาชิกของสมาพันธนั์กบัญชีโลก (International of Federation of 

Accountants - IFAC) ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้สอบบัญชีภายในประเทศให้มีทกัษะความ

เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล  โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์  ได้มีภารกจิร่วมกบั

สมาพันธ์นักบัญชีโลก กล่าวคือ มีความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างผู้สอบบัญชีทั่วโลกด้วย

มาตรฐานที่สอดคล้องกนั เพ่ือให้บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสงูอย่างสมํ่าเสมอในการตอบสนอง

ประโยชน์สาธารณะ เพ่ิมความแขง็แกร่งของวิชาชีพบัญชีทั่วโลก  โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้นาํมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาํหรับผู้สอบบัญชี(International Education 

Standard : IES) ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ฉบับอนัเกี่ยวเน่ืองกบัพัฒนาทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบ

บัญชี  โดยมีมาตรฐาน  4  ฉบับที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี

โดยตรง กล่าวคือ IES  2 ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี  IES 4 ค่านิยม จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี 

IES 5 ประสบการณ์ทาํงานทางวิชาชีพบัญชี  IES 7 การอบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพ

บัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์,2548) 

 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่อย่างต่อเน่ืองที่จะต้องรักษาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพในระดับที่

กาํหนดไว้  เพ่ือทาํให้ม่ันใจได้ว่าลูกค้าหรือองค์กรจะได้รับประโยชน์จากบริการทางวิชาชีพที่มี

พ้ืนฐานมาจากการพัฒนาประสบการณ์ ตัวบทกฎหมาย และวิธกีารที่ใช้ในปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีแต่

ละคนควรปฏิบัติตนอย่างชาญฉลาดและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการเชิงปฏิบัติและทาง

วิชาชีพ เพราะผู้สอบบัญชีต้องเผชิญกบัความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้นว่าตนเองต้องมีความรู้และทกัษะที่

เพ่ิมขึ้น และยังเผชิญกับการจับตามองอย่างใกล้ชิดแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับคุณภาพ
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ของการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีได้อย่างเป็นอสิระ แรงกดดันเหล่าน้ี

เกิดขึ้ นทั้งในภาครัฐและภาคสาธารณชน  ดังน้ันทักษะความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพจึงเป็น

สิ่งจาํเป็นหากผู้สอบบัญชีต้องการจะตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว   นอกเหนือจากความรู้ทาง

วิชาชีพ ประสบการณ์ทาํงาน และการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  จะต้องตอบสนองความ

ต้องการขององค์กรแล้ว ที่สาํคัญต้องสอดคล้องกับแนวคิดความสามารถหรือความเป็นมืออาชีพ

ของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาํหรับผู้สอบบัญชีด้วย (International 

Education Standard :IES) (วิชชุลดา  เวชกูล, 2553)  และความเป็นมืออาชีพที่องค์กรให้

ความสาํคัญมากที่สดุน่ันกค็ือ  เร่ืองของการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี  

จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นเร่ืองที่ทางวิชาชีพบัญชีและองค์กรให้ความสาํคัญเป็นที่สุด 

อันเน่ืองจากกรณีตัวอย่างหลายบริษัทระดับโลกที่ได้เกิดการล้มละลายขึ้ น  ซ่ึงทาํให้เกิดความ

เสยีหายและผลกระทบต่อเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก  ดังตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัท Enron ,บริษัท 

Sunbeam,บริษัท World Com  จากการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ในต่างประเทศหลายแห่งน้ี  

ได้ปรากฏออกมาให้เหน็ถึงความไม่โปร่งใสในงบการเงินของบริษัท การตกแต่งงบการเงินเพ่ือให้

ราคาหุ้นของบริษัทเพ่ิมสงูขึ้นเพ่ือสร้างความม่ังคั่งให้กบัฝ่ายบริหาร  และบริษัทในประเทศไทยกมี็

ปัญหาในการตกแต่งงบการเงินด้วยเช่นกนั เช่น บริษัท สงิห์ พาราเทค จาํกดั (มหาชน) ,บริษัท 

ปิคนิค คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) , บริษัท เพาเวอร์-พี จาํกดั (มหาชน) (ฐิตาภรณ์ สนิจรูญ

ศักดิ์, 2556) ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าปัญหาที่เกดิขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติหรือในประเทศไทยเองก็

ตาม  ล้วนมีสาเหตุเกิดจากความไม่โปร่งใส และการขาดจรรยาบรรณ ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร

และตัวผู้สอบบัญชีเอง ซ่ึงปัจจุบันในเร่ืองของจรรยาบรรณทางวิชาชีพน้ันผู้บริหารหรือองค์กร

ต่างๆก็ต่างให้ความสําคัญเป็นที่สุด ดังน้ันทักษะความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพบัญชีน้ันจึง

จาํเป็นต้องมี จรรยาบรรณทางวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนที่สาํคัญในลาํดับแรก  

 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยความสมัพันธร์ะหว่างความรู้

จรรยาบรรณ และประสบการณท์าํงานและการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีที่

ส่งผลต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีของไทย  โดยในการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือทดสอบ ความสมัพันธร์ะหว่างความรู้ จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทาํงานและการอบรมพัฒนา

ความรู้ อย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี ว่ามี

ความสัมพันธ์กนัหรือไม่ อย่างไร เป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่ ซ่ึงได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

ผู้สอบบัญชีที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  และนาํผลลัพธ์ที่ได้จากการ

วิจัยมาเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการวางแผนพัฒนาความรู้และทกัษะความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพ

บัญชี และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานให้กับผู้สอบบัญชีของไทย  เพราะผู้สอบบัญชี

ไทยจาํเป็นต้องมีการพัฒนาทกัษะความเป็นมืออาชีพทางวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั     

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทาํงานและการ

อบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบ

บัญชีของไทย  

 

3. วิธีดาํเนินการวิจยั 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ทาํการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้สอบบัญชีที่เป็น

สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จาํนวน 9,085 ราย (ข้อมูล ณ 3 มีนาคม 

2557) และเพ่ือให้ได้ระดับความแม่นยาํ และระดับความเช่ือม่ันในการประมาณค่า   โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ใช้วิธีคาํนวณของ Yamane (1967) ที่ระดับค่าความคลาด

เคล่ือนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และคาํนวณได้  379  ราย  

  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสร้างขึ้ นเ พ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้   

จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทาํงานและการอบรมพัฒนาความรู้ อย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีที่

ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีของไทย  แบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี   ส่วนที่ 2   ความคิดเหน็เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบ

บัญชี  ส่วนที่ 3  ความคิดเหน็เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี  ส่วนที่ 4 

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัประสบการณ์การทาํงานทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี   ส่วนที่ 5   ความ

คิดเหน็เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี  ส่วนที่ 6  

ความคิดเหน็เกี่ยวกับทักษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี   ประกอบด้วย  ด้านทักษะทาง

ปัญญาจํานวน , ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งานจํานวน ,ด้านทักษะทาง

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล,ทกัษะทางปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร, ด้านทักษะทางองค์การ

และการจัดการธุรกจิ   ส่วนที่ 7  คาํถามปลายเปิดเกี่ยวกบัข้อเสนอแนะและความคิดเหน็เกี่ยวกับ

ทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี และปัญหาของทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี

หรือข้อเสนอแนะอื่น  โดยตัวแปรต่างๆ เหล่าน้ีกาํหนดมาจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด 

หลักทฤษฎี ได้มีการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอคาํแนะนาํจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   และนาํผลดังกล่าวมาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ได้

กาํหนดไว้  ซ่ึงได้พิจารณาถึงรายละเอียดที่ครบถ้วน ถูกต้องและครอบคลุมถึงความหมายและ

สมมุติฐานของการวิจัย และตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงเน้ือหา เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความ

ครอบคลุมของเน้ือหาการวิจัย และนาํมาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์นะนาํ 

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญแนะนํา และ
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นาํเสนอเพ่ือพิจารณาอกีคร้ัง  เพ่ือให้แบบสอบถามสอดคล้องกบั จุดมุ่งหมาย สมมติฐาน ของ

งานวิจัยในคร้ังน้ี 

 การทดสอบหาค่าความเช่ือม่ัน(Reliability) ของแบบสอบถาม  ผู้วิจัยนํา

แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจและแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 30 คน 

แล้วนาํแบบสอบถามมาทดสอบเพ่ือหาค่าความเช่ือม่ันโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α- 

Coefficient) ตรวจสอบค่าต่างๆให้ได้ผลเป็นค่าความเช่ือม่ันที่มีความเช่ือถือสงูและเป็นที่ยอมรับ

โดยทั่วไป นําผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์อีกคร้ัง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํ แล้วจัดทาํเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

เพ่ือนาํไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดยทาํการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

สาํเรจ็รูปทางสถิติซ่ึงประกอบด้วย สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ (Frequency Distribution) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาํหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนการหาค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean = x ) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) ใช้สาํหรับการวิเคราะห์ความคิดเหน็เกี่ยวกับ

ความรู้  ทักษะทางวิชาชีพบัญชี  จรรยาบรรณ ประสบการณ์ทาํงานและการอบรมพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี โดยการนาํเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุป

ผลการวิจัย ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของไลเคิร์ท 

(Likert’s Scale)  และใช้การวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory factor analysis) ซ่ึงเป็นการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมา

ตรวจสอบหรือยืนยันความสมัพันธว่์าเป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิง

โครงสร้าง เพ่ือทาํการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบของความรู้ จรรยาบรรณ 

ประสบการณท์าํงานและการอบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อทกัษะความเป็น

มืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย   

จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้

บูรณาการกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีไทย  

ซ่ึงทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาตัวแปรหลัก สงกรานต์ ไกรวงษ์ (2553) 

ได้กล่าวถึง ตัวแปรในงานวิจัยไว้ 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชี  2) 

ประสบการณ์การทาํงานทางวิชาชีพบัญชี   และ  3)  การอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองทาง

วิชาชีพบัญชี ส่งผลเชิงบวกต่อทกัษะความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีซ่ึงจะช่วยเพ่ิมทกัษะต่างๆ

ในการทาํงานของผู้สอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น  วิชชุลดา  เวชกูล (2553)  กล่าวว่า 

ทกัษะความเป็นมืออาชีพที่ผู้บริหารหรือองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญเป็นที่สุดน่ันกค็ือ การมี

จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี  ไม่ว่าจะเป็นด้านความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความซ่ือสตัย์สจุริต 

รวมถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทาํงาน
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และคุณภาพงานสอบบัญชีและยังช่วยเพ่ิมมูลค่าประสทิธภิาพการทาํงานให้กบัผู้สอบบัญชีอกีด้วย 

(โดมทอง  ถานอาดนา,2548 และ นันทวรรณ วงศ์ไชย,2552)  ผู้วิจัยจึงได้สรุปออกมาเป็น

กรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ทกัษะความเป็นมืออาชีพของผูส้อบบญัชี 
                               

จรรณยาบรรณทางวิชาชีพ      
IES 4 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 
IES 5 

 ประกอบด้วย 
1. ทกัษะดา้นปัญญาเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 
2. ทกัษะดา้นเทคนิคและปฏิบติัหนา้ท่ี 
3. ทกัษะดา้นบุคคล 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ และส่ือสาร 
5. ทกัษะดา้นองคก์รและการจดัการธุรกิจ 

 การอบรมพฒันาทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง     
IES 6 

ความรู้ทางวชิาชีพ 
         IES 2 
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