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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 152 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test (Independent), F–test (One Way ANOVA) การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นในความเป็นมืออาชีพ และ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีเพศแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีเพศแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นประสิทธิภาพการตรวจสอบไม่แตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการทางานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นความเป็นมืออาชีพโดยรวม ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
แตกต่างกัน และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบโดยรวม ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
ความสมบูรณ์แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบพบว่าความเป็นมืออาชีพมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบกับประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยรวม โดยตัวแปรที่สามารถพยากร ณ์
ประสิทธิภาพการสอบบัญชี ได้แก่ ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ด้านจริยธรรม ด้านความสัมพันธ์
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และการติดต่อสื่อสาร ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง จากผลลัพธ์ดังกล่าวผู้สอบบัญชีสหกรณ์สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติงานในด้านการสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ความเป็นมืออาชีพ, ประสิทธิภาพการตรวจสอบ, ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
Abstract
This research aimed to study effects of professionalism on audit efficiency of
Cooperative Auditing Office in Northeastern Thailand. The samples of the study were 152
auditors operating for audit in Northeast Thailand by using Simple Random Sampling. The
data collecting tools were questionnaire, and statistics used for data analysis were average,
standard deviation, t-test (independent), F-test (One Way ANOVA), multiple correlation
analysis, and multiple regression analysis. The results found that:
Auditors in Northeast Thailand had opinions toward professionalism and overall
audit efficiency at high level. Auditors with different genders showed different technical
opinions and operations but didn’t have different opinion toward audit efficiency.
Auditors with different experiences in operation had different opinions toward
professionalism, technique and operation, and self-confidence. In addition, auditors
with different experiences in operation had different opinions toward overall audit
efficiency, accuracy, clarity, conciseness, creativity, and completion. Moreover, from
relationship and effect analysis, it found that professionalism had relationship with and
effects on overall audit efficiency. Variables able to predict audit efficiency were
technique, operation, morality, relationship and communication, and self-confidence.
From these results, cooperative auditors are able to apply the results for effective
planning and operation in auditing.
Keywords : Professionalism, Auditing Efficiency, Cooperative Auditors
บทนา
การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่มีการรวมกลุ่มเกิดการค้า การลงทุน
การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี วิชาชีพบัญชีคือหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่มีโอกาสในการก้าวหน้าในระดับ
อาชีพเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นวิชาชีพบัญชีของไทยและนักบัญชีต้องยกระดับ
คุณภาพและศักยภาพของตนเองให้สูงเพื่อสามารถแข่งขันกับ นักบัญชีของต่างประเทศทั้งในกลุ่มภูมิภาค
และระดับสากล การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพการบัญชีของสภา นักบัญชีระหว่างประเทศ
และสถาบันการศึกษาเพื่อมุ่งผลิตนักบัญชีมืออาชีพทั้งด้านภาษาด้านวิทยาการและเทคโนโลยี (Natcha
Wattanawilai and Juthamon Sitthiphonwanichakul. 2012 : 1) ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็นผู้ทา
หน้าที่ให้คาแนะนาการบริหารการเงิน การวางระบบบัญชีและวิเคราะห์ประเมินผลการดาเนินงานของ
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สหกรณ์ ประกอบกั บการแสดงความเห็นไว้ใ นรายงานการสอบบัญ ชีส หกรณ์ และเป็ นบุ คคลที่ นาย
ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ด้วย
ความส าคั ญ ดั ง กล่ า วผลงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกร ณ์ จึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ สาธารณชนผู้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการของสหกรณ์ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่กาหนดโดยคานึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพที่ทุก
คนต้องยึดถือปฏิบัติ
เรื่องความไม่โปร่งใสในงบการเงินมี โอกาสเกิดขึ้นทุกระดับในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนของ
ทุก ๆ ประเทศ ยิ่งนับวันก็มีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีเทคนิคและวิธีการที่แยบยลในการปกปิด สร้างภาพ
ลวงตา ดังปรากฏจากผลการสารวจของ PWC ประเทศไทยเผยผลสารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในปี
2557 พบว่ามีบริษัทไทยที่ทาการสารวจถึง 37 % ตกเป็นเหยื่อการทุจริต สาหรับประเภทของการทุจริต
ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกของไทย ได้แก่ การยักยอกสินทรัพย์ 71 % ตามด้วยการทุจริตจัดซื้อ 43 %
การรับสินบนและคอรัปชั่น 39 % อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 18 % และการทุจริตทางบัญชี 18 %
การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกระท าผิ ด ของพนั ก งานระดั บ ผู้ จั ด การหรื อ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับกลาง มากที่สุด 56 % โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคที่ 52 % ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการ
ทุจริต บริษัทไทย 76 % เชื่อว่าขึ้นอยู่กับโอกาสมากที่สุด ตามด้วยแรงจูงใจในการกระทาผิด 24 %
ในขณะที่การใช้เหตุผลสนับสนุนเพื่อความชอบธรรมในการกระทาความผิดของตน (Isaraews Agency.
2014, ออนไลน์) ในแวดวงสหกรณ์ในช่วงเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา ปัญหาการทุจริตของสหกรณ์ตกเป็นข่าว
อยู่ เ ป็ น ระยะ ๆ ตั้ ง แต่ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ แชร์ ล็ อ ตเตอรี่ ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งมาถึงปัญหาหนักสุดคือการทุจริตของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จากัด ได้สร้างความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นจานวนมากถึงแม้ในภาพรวมสหกรณ์ที่มีการทุจริตมีจานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนทั้ งหมด
แต่ผลกระทบในเชิงลบทาให้เกิดกระแสความไม่เชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทย (Cooperative
Auditing Department. 2017)
การจะสร้างความโปร่งใสให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ที่จะมีส่วนช่วยกากับแนะนาการดาเนินกิจกรรมของกิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งบุคคล
ที่อยู่ในวิชาชีพการสอบบัญชีในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทาหน้าที่
ให้บริการตรวจสอบบัญชีและพัฒนาการสอบบัญชีให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร โดยอาศัยความรู้ความชานาญและความสามารถซึ่งผู้สอบบัญชีในสานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดเพื่อให้รายงานการสอบบัญชีมีความครบถ้วนสมบูรณ์และ
เชื่อถือได้ (Darunee Wongsil, Srirungrat Sudsomboon and Natthawut Tuntiseth. 2013 : 2)
ระดับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบ
ภายในสหกรณ์ทาหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องของความถูกต้อง โดย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก ๆ ส่วนงาน และสอบทานเอกสารหลักฐานที่เป็นรายงานการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ รายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง
และปฏิบัติตามกฎระเบีย บที่กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัดหรือไม่ หากพบว่ายั งมีข้อบกพร่ องต้องมีการ
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รายงาน การสั่งการและมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง แก้ไขให้ตรงตามความจริง ให้เหมาะสมและทันเวลา
ซึ่งการสร้างความโปร่งใสให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้นั้นต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และ
ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก
ในความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีเป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความรู้ความสามารถที่ มี
คุณภาพและมีความชานาญในทางการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการทางานการดาเนินงานไม่เกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมี
การแข่ งขั น และยิ่ งนั บ วั น จะทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ ตลาดแรงงานเนื่ อ งจากถื อ เป็ น
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่คาดหวังจากผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความพร้อมจะ
ประกอบวิ ช าชี พ อย่ า งเป็ น มื อ อาชี พ จ าเป็ น ต้ อ งมี ส่ ว นผสมของทั ก ษะทางวิ ช าชี พ อย่ า งเหมาะสม
ประกอบด้วยด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านสัมพันธ์กับผู้เ กี่ยวข้อง และ
ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (Sirirumpa Puangpila, Julsuchada Sirisom and Naratthawun Musik
. 2018 : 6-7) และ Buajan Inthiso (2009 : 94-98) มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความเป็นมือ
อาชีพต้องประกอบด้วย ด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้เกี่ยวข้อง และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง Natthathida Jinmon (2016 : 101) ได้ให้ความสาคัญของ
การเป็นมืออาชีพไว้ว่าประกอบด้วย ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่
ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารและการจัดการองค์กรซึ่งความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีจะมี
สูงขึ้นถ้ามีการประสมของทักษะที่ต้องมีเพื่อการมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย
ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ด้านบุคคล ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับด้าน
จริยธรรมในตัวบุคคล ด้านสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร และด้านองค์กร (Sasiwimon Srichareonjit.
2005 : 1-25) จากที่กล่าวมาทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประสิทธิภาพการทางานเป็นความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้บรรลุผล
สาเร็จซึ่งบุคลากรขององค์กรมีความสุขและความพอใจในการทางาน จึงได้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถโดยนาเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการทางานเพื่อช่วยสร้างผลงานให้ได้ในปริมาณ
มากและผลงานมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนพลังงานและเวลาให้น้อยลง ซึ่ง
การประเมินประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร (Somjai Laksana. 2009 : 7-15) ประกอบไปด้วย
ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านต้นทุนงานและด้านเวลา ส่วนในด้านตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพการสอบ
บัญชี ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายด้านได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด
ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล (Usana Patramontree. 2004 : 9-40)
และ Darunee Wongsil, Srirungrat Sudsomboon and Natthawut Tuntiseth (2013 : 108-111)
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการอสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบ
ไปด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์
และด้านความทันกาล และความจงรักภักดีต่อวิชาชีพการสอบบัญชี ทั้งนี้ปัจจัยที่จะทาให้องค์กรใน
ปัจจุบันยั่งยืนอย่างแท้จริงคือการมีจริยธรรมในการทางานที่ช่วยให้บุคลากรมีความปรารถนาดีกับองค์กร
ต้องการให้องค์กรมีความเจริญเติบโตส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัตงิ านอย่างเต็มความรู้ ความสามารถทา
ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน รวมไปถึงองค์กรมีความเจริญก้าวหน้าสืบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอบ
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บัญชีสหกรณ์ที่ทาหน้าที่ใ นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ จึงต้องมี
ความเป็นมืออาชีพในการสอบบัญชีซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ด้านเทคนิคและ
การปฏิบัติหน้าที่ ด้านจริยธรรม ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง จึง
จะทาให้การสอบบัญชีมีประสิทธิภาพอันประกอบไปด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความ
กะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์และด้านความทันกาล ด้วยเหตุนี้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
จึงควรมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่ ม
เกษตรกรมีความโปร่งใสและช่วยป้องกันการทุจริต
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงมีความสนใจ
ศึกษาผลกระทบความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเป็นมือ
อาชีพเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบของ
งานสอบบั ญ ชี และเป็ น ประโยชน์ ช่ ว ยให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี สามารถด าเนิ น งานไปสู่ เ ป้ า หมาย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเพศแตกต่างกันมีความเป็น
มืออาชีพ และประสิทธิภาพการตรวจสอบแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสบการณ์การทางานที่
แตกต่างกันมีความเป็นมืออาชีพ และประสิทธิภาพการตรวจสอบแตกต่างกัน
4. เพื่อศึกษาผลกระทบความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
1. ด้านความถูกต้อง
2. ด้านความชัดเจน
3. ด้านความกะทัดรัด
4. ด้านความสร้างสรรค์
5. ด้านความสมบูรณ์
6. ด้านความทันกาล

ความเป็นมืออาชีพ
1. ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด
2. ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่
3. ด้านจริยธรรม
4. ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร
5. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร ได้แก่ ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จ านวน 80 คน (Cooperative Auditing Department, Cooperative
Auditing Office 3. 2017 : ออนไลน์) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จานวน 89 คน (Cooperative
Auditing Office 4. 2016 : 16) และ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จานวน 75 คน (Cooperative
Auditing Department, Cooperative Auditing Office 5. 2017 : ออนไลน์) รวมทั้งสิ้นจานวน 244
คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 152 คน
สาหรับการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้สูตรการคานวณตามวิธีของ Yamane (1973 : 727)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยครอบคลุมข้อมูลมี เพศ อายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพ จานวน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านการ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งชาญฉลาด ด้ า นเทคนิ ค และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นบุ ค คล ด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการ
ติดต่อสื่อสาร และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 3) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชี จานวน 6 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความ
สมบูรณ์ และด้านความทันกาล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
การวัดคุณลักษณะของตัวแปร ความเป็นมืออาชีพสามารถจาแนกได้ 5 ด้านดังนี้ 1) ด้านการ
เรียนรู้อย่างชาญฉลาด โดยครอบคลุมความสามารถในการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีโดยสามารถ
กาหนดกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานที่มีความ
ซับซ้อน 2) ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ โดยครอบคลุมการมีวิธีการทางานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน 3) ด้านจริยธรรม โดยครอบคลุม จริยธรรมในวิชาชี พทางการบัญชี ซึ่ง
จะต้อ งใช้ดุ ลยพินิ จ ทางวิชาชี พในฐานะผู้ ประกอบวิ ชาชีพที่มีหน้ าที่ต่อองค์กรที่ตนปฏิบัติ งานอยู่ ต่ อ
วิชาชีพ ต่อสาธารณชน และต่อตนเองที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 4) ด้านความสัมพันธ์และ
การติดต่อสื่อสาร โดยครอบคลุม การติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพื่อ
สนับสนุนบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจมากขึ้นตลอดจนเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่อง
ข่าวสารนั้น 5) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง โดยครอบคลุม การที่บุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง รับผิดชอบ
ต่อการกระทาต่อตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเองและผลสาเร็จของงานมีความเป็นตัวของตัวเอง
ประสิทธิภาพการสอบบัญชี สามารถจาแนกได้ 6 ด้านดังนี้ 1) ด้านความถูกต้อง โดยครอบคลุม
รายงานการสอบบัญชีมีความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือข้อความตัวเลขรวมทั้งการอ้างอิงทุกครั้ง
ต้องมีเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ ประกอบ 2) ด้านความชัดเจน โดยครอบคลุม ความสามารถในการ
สื่อสารข้อความให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจแสดงลาดับความเป็นเหตุเป็นผลความชัดเจนอาจเกิดขึ้น 3) ด้าน
ความกะทัดรัด โดยครอบคลุม การใช้ข้อความสั้น ๆ แต่ได้ใจความในการจัดทารายงานแต่ไม่ได้หมายถึง
การจัดทารายงานให้สั้น ๆ ได้ใจความ 4) ด้านความสร้างสรรค์ โดยครอบคลุม รายงานการสอบบัญชีที่
จัดทาขึ้นโดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในสิ่งที่จาเป็นควรจัดทารายงานในเชิงบวกเพื่อเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้สอบบัญชีและเจ้าของกิจการ 5) ด้านความสมบูรณ์ โดยครอบคลุม การเสนอ
รายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์หมายถึงการไม่ขาดสารสนเทศที่สาคัญต่อผู้อ่านที่เป็นเป้าหมาย 6) ด้านความ
ทันกาล โดยครอบคลุม การเสนอรายงานต้องกระทาภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่ผู้ใช้ประโยชน์จะได้นา
ข้อมูลจากรายงานไปพิจารณาดาเนินการให้ทันต่อสถานการณ์
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คุณภาพของเครื่องมือวัดหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้ค่าสัม
ประสิทธ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ซึ่งความเป็นมืออาชีพได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง
0.8817-0.8878 ประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.93250.9367 ซึ่งมากกว่า 0.60 (Hair et al.. 2006) โดยระดับของการวัดนั้นแสดงถึงความสอดคล้องของ
ผลลัพธ์และการวัดดังกล่าวยังมีความเหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ขั้นต่อไปตลอดจนการยอมรับค่า
Validity และค่า Reliability สถิติที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
ได้แก่ t-test, F–test (One Way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple
Correlation Analysis) และ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ความเป็นมืออาชีพของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าความเป็น
มืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านจริยธรรม ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ด้านความสัมพันธ์และ
การติดต่อสื่อสาร ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง และด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่
ประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านความทันกาล ด้านความถูกต้อง ด้านความสมบูรณ์ ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความชัดเจน
และด้านความกะทัดรัด
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็นรายด้าน ของผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ ที่มีเพศแตกต่างกันพบว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ด้านการเรียนรูอ้ ย่างชาญฉลาด ด้านจริยธรรม
ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนด้าน
เทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย น้อยกว่า เพศชาย
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็นรายด้าน ของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีเพศแตกต่างกัน
ชาย
หญิง
pความเป็นมืออาชีพ
t
value
S.D.
S.D.
X
X
ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด
4.22 0.58 4.20 0.50 .162
.573
ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่
4.02 0.73 3.99 0.50 .184
.041
ด้านจริยธรรม
4.44 0.46 4.40 0.54 .322
.102
ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร
4.01 0.77 4.18 0.56 -1.144 .416
ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
4.13 0.67 4.16 0.51 -.225 .124
โดยรวม
4.17 0.52 4.19 0.41 -.192 .540
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3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมและรายด้านของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน พบว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการสอบ
บัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่าด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ และด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมและรายด้าน ของผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน (One Way ANOVA)
แหล่งของ
pความเป็นมืออาชีพ
df
SS
MS
F
ความแปรปรวน
value
ด้านการเรียนรู้อย่างชาญ
ระหว่างกลุม่
3
.548
.183
.703
.552
ฉลาด
ภายในกลุ่ม
148 38.463 .260
รวม
151 39.011
ด้านเทคนิคและการ
ระหว่างกลุม่
3
6.024 2.008 8.031 .000*
ปฏิบัติหน้าที่
ภายในกลุ่ม
148 37.004 .250
รวม
151 43.028
ด้านจริยธรรม
ระหว่างกลุม่
3
1.942
.647 2.327
.077
ภายในกลุ่ม
148 41.160 .278
รวม
151 43.102
ด้านความสัมพันธ์และ
ระหว่างกลุม่
3
2.301
.767 2.224
.088
การติดต่อสื่อสาร
ภายในกลุ่ม
148 51.032 .345
รวม
151 53.333
ด้านความเชื่อมั่นใน
ระหว่างกลุม่
3
5.968 1.989 7.921 .000*
ตนเอง
ภายในกลุ่ม
148 37.170 .251
รวม
151 43.139
ความเป็นมืออาชีพ
ระหว่างกลุม่
3
2.516
.839 4.898 .003*
โดยรวม
ภายในกลุ่ม
148 25.337 .171
รวม
151 27.853
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวมและเป็น
รายด้านของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน
5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวมและรายด้าน ของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน พบว่า ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมี
ความคิ ดเห็นต่ อประสิ ทธิภาพการตรวจสอบบัญชีการตรวจสอบบั ญชีโดยรวมแตกต่างกัน ผู้สอบบัญชี
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สหกรณ์ ที่ มี ประสบการณ์ การท างานด้ านการสอบบั ญชี แตกต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นด้ วยเกี่ ยวกั บ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไปมี
ความคิดเห็นประสิทธิภาพการสอบบัญชีโดยรวม มากกว่า ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ต่ากว่า 5 ปี
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวมและรายด้าน
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน (ANOVA)
ประสิทธิภาพการสอบ
แหล่งของ
pdf
SS
MS
F
บัญชี
ความแปรปรวน
value
ด้านความถูกต้อง
ระหว่างกลุม่
3
6.363
2.121 7.774 .000**
ภายในกลุ่ม
148
40.381
.273
รวม
151
46.743
ด้านความชัดเจน
ระหว่างกลุม่
3
4.928
1.643 5.104 .002**
ภายในกลุ่ม
148
47.628
.322
รวม
151
52.556
ด้านความกะทัดรัด
ระหว่างกลุม่
3
4.607
1.536 5.428 .001**
ภายในกลุ่ม
148
41.870
.283
รวม
151
46.477
ด้านความสร้างสรรค์
ระหว่างกลุม่
3
7.985
2.662 8.270 .000**
ภายในกลุ่ม
148
47.628
.322
รวม
151
55.613
ด้านความสมบูรณ์
ระหว่างกลุม่
3
5.064
1.688 5.914 .001**
ภายในกลุ่ม
148
42.236
.285
รวม
151
47.300
ด้านความทันกาล
ระหว่างกลุม่
3
1.907
.636
1.704
.169
ภายในกลุ่ม
148
55.214
.373
รวม
151
57.121
ประสิทธิภาพการสอบ
บัญชี โดยรวม
ระหว่างกลุม่
3
4.658
1.553 6.863 .000**
ภายในกลุ่ม
148
33.489
.226
รวม
151
38.147
** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
6. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่ได้ทาให้เกิด
ปัญหา Multi-colinearity เนื่องจากค่า VIF ไม่เกิน 10 (Hair Joseph F. I., Black William C.. 2006
: 585) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระความเป็นมืออาชีพแต่ละ
ด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (AUD) อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.405-0.787 จากนั้น ผู้วิจัย
ได้ทาการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
LNT
TEC
ETH
COMU
SELF
AUD
VIF
LNT
1
1.674
TEC
.552**
1
2.317
ETH
.405**
.532**
1
1.680
COMU .525**
.452**
.488**
1
1.783
SELF
.517**
.714**
.597**
.595**
1
2.710
AUD
.566**
.726**
.668**
.624**
.787**
1
**มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
7. ผลกระทบความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความเป็นมืออาชีพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลกระทบความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวม
ได้แก่ ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ด้านจริยธรรม ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ตารางที่ 5 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพ
การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์โดยรวมโดยใช้วิธี (Enter)
ประสิทธิภาพการสอบบัญชีโดยรวม
pความเป็นมืออาชีพ
t
สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
value
การถดถอย
มาตรฐาน
ค่าคงที่ (a)
.153
.714
.477
ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด
.078
.079
1.449
.150
ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่
.234
.248
3.874 .000**
ด้านจริยธรรม
.209
.223
4.076 .000**
ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร
.134
.159
2.826 .005**
ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
.321
.341
4.917 .000**
2
a =.153 SEest =.26017 R=.861 R =.741
N=152 F=83.513 p=.000**
** มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มื อ อาชี พ ของผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านจริยธรรม ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด และด้าน
ความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ ผล
การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความทันกาล ด้านความถูกต้อง ด้านความสมบูรณ์ ด้านความสร้างสรรค์ ด้าน
ความชัดเจน และด้านความกะทัดรัด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศ ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันกับความเป็น
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพด้านเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบไม่แตกต่างกัน
3. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีประสบการณ์การทางานด้ านการสอบบัญชีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมแตกต่างกัน ความเป็นมืออาชีพโดยรวม ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ที่มีประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นความเป็นมืออาชีพมากกว่าประสบการณ์ 11-15 ปี
, 5-10 ปี และต่ากว่า 5 ปี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการสอบบัญชีแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ที่มีประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นประสิทธิภาพการสอบบัญชีโดยรวม มากกว่า 11-15 ปี, 510 ปี และต่ากว่า 5 ปี
4. ความเป็นมืออาชีพ มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวม
และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอบบัญชีโดยรวม (AUD) ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (SELF) ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่ (TEC) ด้านจริยธรรม (ETH) ด้านความสัมพันธ์และการ
ติดต่อสื่อสาร (COMU)
อภิปรายผล
1. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านจริยธรรม ด้านการเรียนรู้อย่างชาญ
ฉลาด ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อ สื่อสาร ด้านความเชื่ อมั่นในตนเอง และด้านเทคนิคและการ
ปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับ (Nanthawan Wongchai. 2009 : 139-143) พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความเป็นมืออาชีพโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความเป็นมืออาชีพ
ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพศหญิง มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพ ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า เพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (Wanida Tapsrirat, Yanin Tangpinyoputtikhun and Kanyanat Ratanapraphatum. 2013
: 94) พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
[119]

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ .ศ.2562
Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 6 No.1 January-June 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องแตกต่างกัน และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน
3. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการสอบบัญชีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพโดยรวมแตกต่างกัน ความเป็นมืออาชีพโดยรวม ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ม ากมี ค วามคิ ด เห็ น ความเป็ น มื อ อาชี พ มากกว่ า ประสบการณ์ น้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
(Nanthawan Wongchai. 2009 : 139-143) พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในการสอบ
บัญชีแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความเป็นมืออาชีพด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและด้านความเป็นอิสระและมีคุณภาพการ
สอบบัญชีด้านกะทัดรัดแตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการสอบบัญชี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน โดยผู้สอบ
บั ญ ชี ส หกรณ์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ม ากมี ค วามคิ ด เห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอบบั ญ ชี โ ดยรวม มากกว่ า
ประสบการณ์น้อย
4. ความเป็นมืออาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับประสิทธิภาพการสอบบัญชีโดยรวม
และตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีโดยรวมได้แก่ ด้านเทคนิคและการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านจริยธรรม ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Thanathip Wattanasuchart. 2013 : 87-90)
พบว่า จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบพบว่า สมรรถนะทางการสอบบัญชีด้านเทคนิคการ
สอบบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีด้านความถูกต้อง ด้านความ
ชัดเจน ด้านความสร้างสรรค์และด้านความสมบูรณ์
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านความ
เชื่อมั่นในตนเอง ได้แก่ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความมี
จุดยืนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
1.2 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านความมี
จริยธรรมโดยปฏิบัติงานสอบบัญชียึดหลักความเป็นกลางปราศจากความลาเอียง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการสอบบัญชีในกลุ่ม
ตัว อย่ า งในเขตอื่ น ๆ เช่ น ผู้ สอบบั ญ ชี ในเขตภาคกลางกั บ ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อศึ ก ษาการ
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
2.2 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของความเป็นมืออาชีพต่อประสิทธิภาพการ
สอบบัญชีสหกรณ์
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