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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของนักบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูท้ าบัญชีและ
ผู้บริหารของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
โดยแบ่งเป็ นกลุ่มละ 200 คน ใช้สอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้
ในการวิเ คราะห์ข้อ มู ล คือ สถิติพ รรณนา และทดสอบสมมติฐ านโดยใช้ส ถิติ Spearman’s
Correlation Coefficients
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมของผูท้ าบัญชี
และผูบ้ ริหารเป็ นไปในทิศทางเดียวกันคืออยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยความคิดเห็นของผูท้ าบัญชี
และผูบ้ ริหาร ที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ รองลงมาคือ ด้านความ
โปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการทดสอบสมมติฐานในกลุ่มตัวอย่างผู้ทาบัญชีและผู้บริหารพบว่า จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีทงั ้ 6 ด้านได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 2) ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน 3) ด้านการรักษา
ความลับ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ และ 6) ด้านความรับผิดชอบต่อเพือ่ น
ร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณา ความช่วยเหลือและการเอาใจใส่
เป็ นอย่างดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ซึ่งท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้คาปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการศึกษา รวมถึง
ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณเป็ น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สันนุ ดี เสลารัตน์ ประธานกรรมการสอบ
เล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระทีก่ รุณาให้คาแนะนาและแนวคิดทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในครังนี
้ ้
และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา อัค รนุ พงศ์ ที่ให้ค วามกรุณาเป็ นกรรมการสอบ ตลอดจน
คณาจารย์ทุกท่านทีไ่ ด้ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรูต้ ่างๆ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยให้กาลังใจที่ดตี ลอดมา ทาให้
สามารถจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การแข่ง ขัน ทางธุ รกิจที่เพิ่มมากขึ้นในปั จ จุบ ันท าให้ผู้ป ระกอบการต้องปรับ ตัวตาม
สภาพแวดล้อมเสมอ รวมถึงผู้ทาบัญชีต้องมีการปรับ ตัว ตามสภาพธุรกิจ เพื่อให้ทนั ต่อการ
แข่งขันกับสภาพแวดล้อมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้ผทู้ าบัญชีมคี วามสาคัญ
มากขึน้ จากเดิมที่เป็ นเพียงแค่การทาบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั ผูท้ าบัญชีถอื เป็ น
ฟั นเฟื องสาคัญของผูป้ ระกอบการ ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
เมื่อผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูท้ าบัญชีมคี วามสาคัญเพิม่ มากขึน้ จึงมีการปรับปรุงข้อบังคับ
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547
มีหลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี, 2561) ดังนี้
1. ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
3. การรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
5. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิตบิ ุคคล ที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจงึ เป็ นสิง่ สาคัญสาหรับผูท้ าบัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี
หากผู้ทาบัญชีไม่ปฏิบตั ิตามอาจส่งผลต่องบการเงินที่มกี ารบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่อาจ
เกิดขึน้ ส่งผลให้ผใู้ ช้งบการเงินได้รบั รู้ขอ้ มูลที่ผดิ พลาดจากการใช้งบการเงิน ที่แสดงฐานะทาง
การเงิน และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถพิจารณาได้จาก งบกาไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรสะสม และงบกระแสเงินสด (พรรณุภา ธุวนิมติ รกุล, 2558) งบการเงินจะ
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่างมากกับนักลงทุน ทาให้รู้ว่าผูป้ ระกอบการมีขนาดใหญ่หรือขนาด
เล็ก กาลังการเติบโตหรือถดถอย มังคั
่ งหรื
่ อ ขาดแคลน รวมถึงการดาเนินกิจกรรมที่สร้างรายได้
และไม่สร้างรายได้ แม้งบการเงินจะทาให้เห็นสภาพกิจการหลายอย่างต่อนักลงทุน แต่นกั ลงทุน
ต้องระวังตัวเลขทีอ่ าจไม่ใช่ตวั เลขทีแ่ ท้จริง อย่างกรณีของ WorldCom ทีร่ ายงานมูลค่าสินทรัพย์

2
สูงกว่าความเป็ นจริงไปถึง 11 ล้านดอลลาร์ ทาให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายต่าเกินไป ขณะเดียวกันก็ทาให้
เกิดกาไรสูงขึน้ ด้วย และกรณี Enron ก็เป็ นอีกบริษทั หนึ่งซึ่งลงบัญชีดว้ ยมูลค่าสินทรัพย์สูงเกิน
จริง ตัวเลขกาไรที่เห็นก็เป็ นตัวเลขปลอม ซึ่งทัง้ สองกรณีจงึ เป็ นอุทาหรณ์กบั นักลงทุนเสมอมา
(อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และคณะ, 2559)
เมื่อข้อมูลทางบัญชีมปี ระโยชน์และความสาคัญต่อธุรกิจ ซึ่งเห็นได้จากกรณีของ WorldCom
และกรณี Enron ทีป่ ระสบปั ญหาจากการตกแต่งตัวเลขทางบัญชี ซึ่งเห็นได้วา่ ผูท้ าบัญชีจงใจไม่
ปฎิบตั ติ ามมาตรฐานทางบัญชี หรือจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดังนัน้ จรรยาบรรณจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
โดยเฉพาะความซื่อสัตย์เป็ นสิง่ สาคัญในการการดาเนินธุรกิจทุกประเภท ถึงแม้ภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจจะดี แต่ถา้ ผูท้ าบัญชีปฏิบตั งิ านอย่างไม่ตรงไปตรงมาและไม่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีนนั ้ จะส่งผลต่อองค์กรเป็ นอย่างยิง่ จึงเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงประสิทธิภาพทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน
ของผูท้ าบัญชี โดยทัวไปประสิ
่
ทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบตั งิ านมักจะไม่สามารถแยกจาก
ออกกับประสิทธิผล (Effectiveness) ในการปฏิบตั งิ าน เพราะการปฏิบตั งิ านนัน้ จะมีประสิทธิภาพ
ไม่ได้ ถ้าหากว่าในการปฏิบตั งิ านไม่มปี ระสิทธิผล (คฑาวุธ พรหมาย, 2545)
ทัง้ นี้จ รรยาบรรณของผูท้ าบัญชีในด้านความรู้ความสามารถ ด้านการรักษาความลับ
และด้านความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการทาางานของผู้ท าบัญชีท่ปี ฏิบ ัติง าน
(รัชนีกร จันทิมี และคนอื่น, 2561) โดยองค์กรจะมีประสิทธิผลมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั การประเมิน
การปฏิบ ัติง านที่มุ่งผลสาเร็จของงาน ผู้ศ ึก ษาจึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาความสัมพันธ์ของ
จรรยาบรรณวิช าชีพ บัญ ชีก ับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง านในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อทดสอบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
หรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชี
และผูบ้ ริหาร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
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สมมติ ฐานในการศึกษา
ในการศึก ษาความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิช าชีพกับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบตั ิงาน
ได้ พิจ ารณา 2 ปั จ จัย คือ จรรยาบรรณวิช าชีพ และประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน โดย
ตัง้ สมมติฐานไว้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
สมมติฐานที่ 2 ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
สมมติฐ านที่ 3 การรัก ษาความลับ มีค วามสัม พันธ์เ ชิงบวกต่ อประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ าน
สมมติฐานที่ 4 ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
สมมติฐ านที่ 5 ความรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ถือ หุ้น ผู้มีส่ ว นได้เ สีย บุ ค คลหรือ นิ ติบุ ค คลที่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
สมมติฐานที่ 6 ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไปมี
่ ความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน” มีขอบเขตของการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ขอบเขตด้านประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านเวลา โดยมีลายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้
- ผูท้ าบัญชีท่ขี น้ึ ทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทีย่ งั คงอยู่ ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2561 ในเขตกรุงเทพและนนทบุ รีจานวน 32,048 รายคิดเป็ นร้อยละ 50 ของผู้ข้นึ
ทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชีทงั ้ หมด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2561)
- ผูบ้ ริหารของกิจการจากการสถานะของนิตบิ ุคคลสิ้นปี พ.ศ. 2561 ที่ยงั
ดาเนินกิจการจานวน 712,939 ราย คิดเป็ นร้อยละ 47.29 ของสถานะของนิตบิ ุคคล (กระทรวง
พาณิชย์, 2562)
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผูศ้ กึ ษาได้เลือกตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา 400 ตัวอย่าง โดยใช้
โปรแกรมคานวณสูตรตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยคาดว่าสัดส่วนของ
ลักษณะทีส่ นใจในประชากร เท่ากับ 0.05 และระดับความเชือ่ มัน่ 95% โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็ น 2 กลุ่มตัวอย่างได้ ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ ผูบ้ ริหารของกิจการ จานวน 200 ท่าน
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ ผูท้ าบัญชี จานวน 200 ท่าน
2. ขอบเขตของเนื้อหา
การศึก ษาในครัง้ นี้ มุ่ ง ศึก ษาถึง จรรยาบรรณวิช าชีพ บัญ ชีข องบริ ษั ท ในเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่า งจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
กรอบแนวความคิ ดของการศึกษา
ตัวแปรอิ สระ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี
ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความ
เทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน
การรักษาความลับ
ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
ความรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ถือ หุ้ น ผู้เ ป็ น
หุ้ น ส่ ว น บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทัวไป
่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
1. ด้านคุณภาพของาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านทรัพยากร
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นิ ยามคาศัพท์
จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี หมายถึง สิง่ ทีก่ าหนดความประพฤติและวิธปี ฏิบตั งิ านของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทต่ี อ้ งยึดถือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงไว้ซ่งึ ความเชือ่ มันจากผู
่
ร้ บั บริการ
ความเชือ่ ถือได้ในผลงาน ความเป็ นมืออาชีพ คุณภาพของงานบริการ ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ
(ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
ผู้ทาบัญชี หมายถึง ผูร้ บั ผิดชอบในการทาบัญชีของผูม้ หี น้าที่จดั ทาบัญชี ไม่ว่าจะได้
กระทาในฐานะเป็ นลูกจ้างของผู้มหี น้าทีจ่ ดั ทาบัญชีหรือไม่กต็ าม ซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กาหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง กิจกรรมหรืองานใดๆ ทีผ่ ทู้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร
สามารถปฏิบตั ไิ ด้สาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมาย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และคุม้ ค่า
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูบ้ ริหารใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผูท้ าบัญชีให้มจี รรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
2. ผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

บทที่ 2
แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของนักบัญชี ได้ศกึ ษาจากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาสรุปเป็ นแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้
1. แนวคิด เกี่ย วกับ ข้อ บัง คับ สภาวิช าชีพ บัญ ชี ฉบับ ที่ 19 เรื่อ ง จรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
2. แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับข้อบังคับสภาวิ ชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิ ชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7(4)(9)(11)
มาตรา 30 มาตรา 46 และมาตรา 47 แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิชาชีพ บัญ ชี พ.ศ. 2547 อัน เป็ น
พระราชบัญ ญัติท่ีมีบ ทบัญ ญัติบ างประการเกี่ย วกับ การจ ากัด สิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีจงึ ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ขึน้ ทัง้ นี้เพื่อใช้ในการ
ควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มกี ารปฏิบตั งิ านและผลของการปฏิบตั ิงานที่
บ่งบอกถึงการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งมีขอ้ กาหนด
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นเรื่อง
1. ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
3. การรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
5. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิตบิ ุคคล ที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
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6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
ความโปร่งใส ความเป็ นอิ สระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ความโปร่งใส
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส
ความเป็ นอิสระ
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี
2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบตั ิงานที่ตนขาดความเป็ นอิสระภายใต้ก รอบ
วิชาชีพบัญชี
ความเทีย่ งธรรม
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบตั ิงานด้วยความยุตธิ รรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ และ
ต้องไม่มสี ่วนได้เสียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการประกอบ
วิชาชีพนัน้
2. ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีต้อ งใช้ดุ ล ยพินิ จ บนหลักฐานที่เ ชื่อถือ ได้โ ดยปราศจาก
ความมีอคติและความลาเอียง
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ดุลยพินิจอย่างเทีย่ งธรรมโดยหลีกเลีย่ งความสัมพันธ์
หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจทาให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้โดยโปร่ งใส
อิสระ และซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริต
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั งิ าน อย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั งิ านตรงตามหลักฐานทีเ่ ป็ นจริง
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องไม่อา้ งหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบตั งิ านโดย
ทีไ่ ม่ได้มกี ารปฏิบตั งิ านจริง
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
ความรู้ ความสามารถ
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธปี ฏิบตั ิ กฎหมายที่
เกี่ย วข้อ ง ความช านาญและประสบการณ์ ท างวิช าชีพ ด้ว ยความมีส ติ เอาใจใส่ อ ย่ า งเต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ
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2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบตั ิ
งานให้สาเร็จได้
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประกอบวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมันและขยั
่
นหมันเพี
่ ยร
4. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาหาความรู้และความชานาญทางวิชาชีพเพิม่ เติม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความ
ชานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
การรักษาความลับ
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ที่ตนได้มาจาก
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทัง้ ความลับขององค์กรที่ตนสังกัด
ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลทีไ่ ม่มสี ่วนเกีย่ วข้องได้รบั ทราบ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากองค์กร เว้นแต่ใน
กรณีท่เี ป็ นการเปิ ดเผยตามสิทธิหรือหน้ าที่ท่กี าหนดไว้ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่นาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับขององค์กรทีต่ นได้มาจากการ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทัง้ ความลับขององค์กรทีต่ นสังกัด ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริ การ
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชีต่อผูร้ บั บริการ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบตั ิงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เกิดความ
น่าเชือ่ ถือและมีประโยชน์ต่อผูร้ บั บริการ
ความรับ ผิ ดชอบต่ อผู้ถื อหุ้น ผู้เ ป็ นหุ้น ส่ ว น บุ ค คลหรือ นิ ติ บุค คลที่ ผ้ปู ระกอบ
วิ ชาชีพบัญชีปฏิ บตั ิ หน้ าที่ให้
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั ติ ามจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรทีต่ นสังกัด
2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท
ดูแลทรัพย์สนิ ขององค์กรทีต่ นสังกัด
3. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีต้อ งใช้เ วลา และทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดให้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลทีส่ ามทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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4. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบัน ธุรกิจภายนอก
หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพื่อหลีกเลีย่ งการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชี ต้องไม่กระทาการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และ
การดาเนินการขององค์กรทีต่ นสังกัด
6. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน
ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรที่ตนสังกัด รวมถึงนายจ้าง (ผูถ้ อื หุ้น ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน เจ้าของ)
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิ ชาชีพ และจรรยาบรรณทั ่วไป
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่แย่งงานวิชาชีพบัญชีจากผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีด้าน
เดียวกันรายอื่น
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพบัญชีเกินกว่าที่รบั มอบหมาย
จากผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่น
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับงานของตนเกินความเป็ นจริง ไม่โอ้อวด
หรือเปรียบเทียบตนหรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่กบั ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านเดียวกันรายอื่น
หรือองค์กรทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีดา้ นเดียวกันรายอื่นสังกัดอยู่
4. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ เพื่อ
เป็ นการจูงใจให้บุคคลอื่นแนะนาหรือจัดหางานวิชาชีพบัญชีมาให้ตน
5. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์จากบุคคลใดเมื่อ
บุคคลนัน้ ได้รบั งานจากการแนะนาหรือการจัดหางานของตนในฐานะที่เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีขององค์กรนัน้
6. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่กาหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในการให้บริการ
วิชาชีพบัญชีโดยมิไ ด้คานึง ถึง ลักษณะ ความเสี่ยง ความซับซ้อนและปริมาณของงานที่ต น
ให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาชีพบัญชี
7. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งประพฤติปฏิบตั ติ นในทางทีถ่ ูกทีค่ วร สานึกในหน้าทีแ่ ละ
ไม่ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีท่ าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพบัญชี
แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการด้วยการใช้พลังงาน
เวลา วัสดุ หรือปั จจัยอื่นๆ ต่ าที่สุด หรือเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนาเข้ า (Input) และ
ผลที่อ อกมา (Output) เพื่อ สร้า งให้เ กิด ต้นทุ นส าหรับ ทรัพ ยากรต่ า สุ ด (ศิริว รรณ เสรีร ัต น์ ,
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ปริญ ลักษิตานนท์ และ สมชาย หิรญ
ั กิตติ, 2547) หรือหากมองในเรื่องของค่าใช้จ่ายทีต่ ้องเสีย
ไป ประสิทธิภาพหมายถึง อัตราส่วนที่สะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบตั ิงาน
หนึ่งหน่ วยต่อค่าใช้จ่ายทีต่ ้องเสียไปสาหรับการปฏิบตั งิ านหนึ่งหน่วยนัน้ ๆ (พิทยา บวรวัฒนา,
2552) ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การดาเนินงานให้เป็ นไปตามทีค่ าดหมาย
ไว้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การทางานที่ต้องให้ได้รบั ประโยชน์สูงสุด และการที่จะพิจารณาว่า
งานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่ ก็พจิ ารณาได้จากผลงาน (สมพงศ์ เกษมสิน , 2551) เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ สมพิศ สุขแสน (2554) ที่กล่าวว่า การที่จะเกิดประสิทธิภาพการทางานนัน้ ต้องมี
องค์ประกอบ 2 ส่วนหลักคือ ผูท้ ่ที างานกับโครงสร้างการทางาน สาหรับในเรื่องของคนทางาน
จะต้องมีแนวคิดการปฏิบตั ติ วั ในการทางานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ลักษณะของบุคคลที่ปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลกั ษณะ (ธนิศร ยืนยง, 2557)
ดังนี้
1. ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีท่สี ุด รวดเร็ว ไม่ทางานล่าช้า นัน่ คือ
คนที่มปี ระสิทธิภาพ ควรทางานให้เสร็จตามกาหนดเวลา ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรูใ้ น
งานดี รูจ้ กั ศึกษาหาความรูใ้ นเรื่องงานทีท่ าอยู่ตลอดเวลา
2. ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรูร้ อบด้านจากการได้เห็น ได้สมั ผัส ได้ลงมือ
ปฏิบตั บิ ่อยๆ
3. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบ
การให้บริการที่ลดขัน้ ตอน การประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก
เป็ นต้น คนทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงเป็ นคนทีช่ อบคิด หรือเก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา
องค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
Peterson & Plowman (1989) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทางานโดยสรุปองค์ประกอบ
ของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย
1. คุ ณ ภาพของงาน (Quality) จะต้อ งมีคุณ ภาพสูง คือ ผู้ผ ลิตและผู้ใช้ได้ป ระโยชน์
คุม้ ค่าและมีความพึงพอใจผลการทางาน มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงาน
ทีม่ คี ุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรือผูม้ ารับบริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานทีเ่ กิดขึน้ จะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่ วยงาน
โดยผลงานที่ปฏิบตั ิได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงานหรือเป้ าหมายที่บริษทั
วางไว้ และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
3. เวลา (Time) คือเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะทีถ่ ูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวก รวดเร็วขึน้
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4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทัง้ หมดจะต้องเหมาะสมกับ
งาน และวิธกี ารคือ จะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลกาไรมากทีส่ ุด ประสิทธิภาพในมิตขิ องค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ทีม่ อี ยู่อย่างประหยัด
คุม้ ค่า และเกิดการสูญเสียน้อยทีส่ ุด
ประโยชน์ของการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน (ปั ทมาพร ท่อชู, 2558) มีดงั นี้
1. ช่วยทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธกี ารทางานใหม่ท่มี ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. ช่วยเพิม่ กลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จในการทางานและช่วยลดความซ้าซ้อนของ
งาน
3. ช่วยทาให้การทางานบรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ดว้ ยวิธกี ารทีร่ วดเร็ว
4. ช่วยทาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า หรือพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
5. ทาให้ได้ผลงานที่มคี ุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา
ทรัพยากร และกาลังคน
6. องค์กรมีความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์ เทคนิ ค วิธกี าร ด้วยวิธกี ารทางานที่
เหมาะสม ลดปั ญหาอุปสรรคและมีความสุขในการทางาน
7. ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เมื่อพัฒนาตนเองแล้วจะสามารถนาความรู้ท่ี
ได้รบั จากการพัฒนานัน้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กรต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปวีณา สุดลาภา (2555) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บัญ ชีท่ีมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของผูท้ าบัญชีในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปั จจัยด้านจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ บัญชีท่มี ีผลกระทบต่ อ
ประสิท ธิภ าพการท างานของผู้ท าบัญ ชีป ระกอบด้ว ยจรรยาบรรณแห่ ง วิช าชีพ ด้า นความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคล และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
สุมนิ ทร เบ้าธรรม และคนอื่น (2559) ได้ศกึ ษา จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี: มุมมองของ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของจรรยาบรรณวิชาชีพในมุมมองผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและสอบ
บัญชีภาษีอากร จานวน 392 คน มีจากการทดสอบสมมติฐานผลการวิจยั พบว่า จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีดา้ นความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบต่อ
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ผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ระหว่าผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตและผูส้ อบบัญชีภาษีอากรมีความแตกต่างกัน
รัช นี ก ร จัน ทิมี และคนอื่น (2559) ได้ ศ ึก ษาจรรยาบรรณของนั ก บัญ ชีท่ีส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีท่ปี ฏิบตั งิ านในสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักบัญชีทป่ี ฏิบตั งิ าน
ในส านัก งานบัญ ชีใ นเขตอาเภอเมือง จัง หวัด นครราชสีมา มีก ลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 107 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-testค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ และการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ
ผลการวิจยั พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชีในด้านความรูค้ วามสามารถ ด้านการรักษาความลับ
และด้านความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการทางานของนัก บัญ ชีท่ีป ฏิบ ัติง านใน
สานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ฐิตริ ตั น์ มีมาก และคนอื่น (มปป.) ได้ศกึ ษา ผลกระทบของจรรยาบรรณของนักบัญชีท่มี ี
ต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีท่ปี ฏิบตั งิ านในสานักบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ได้ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักบัญชี
ที่ปฏิบตั งิ านในสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 107 คน โดยใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ มีตวั แปรอิสระสาหรับงานวิจยั คือ จรรยาบรรณของนักบัญชี
ซึ่งมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความเป็ น อิสระ ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรูค้ วามสามารถ และด้านการรักษา ความลับ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ
การทางาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านคุณภาของงาน และด้านปริมาณงาน พบว่า ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านการรักษาความลับ และด้านความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของนักบัญชี
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ (2561) ได้ศกึ ษา ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่ี
มีต่อผลการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีในจังหวัดลาปาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสาคัญของ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและผลการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีในจังหวัดลาปาง และความสัมพันธ์
ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่มี ตี ่อผลการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีในจังหวัดลาปาง โดยใช้
แบบสอบถามไปยังผู้ทาบัญชีในจังหวัดลาปาง จานวน 165 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา เพื่อหาค่าร้อยละความถี่ และทดสอบความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทม่ี ี
ต่อผลการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีในจังหวัดลาปาง โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วย
วิธEี nter ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ าบัญชีในจังหวัดลาปาง ให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีในด้านการรักษาความลับ และให้ความสาคัญต่อผลการปฏิบตั งิ านในด้านต้นทุน และผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทม่ี ตี ่อผลการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชี
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ในจังหวัดลาปางพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทม่ี ตี ่อผลปฏิบตั งิ านของ
ผู้ทาบัญชีเรียงจากมากไปน้ อยได้แก่ 1) ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรูค้ วามสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน 3) ความรับผิดชอบ
ต่อผูร้ บั บริการ และ 4) การรักษาความลับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ านที่ระดับ
นัยสาคัญ ยกเว้นปั จจัยด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ และ
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคล ทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ าน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของนักบัญชี ผูศ้ กึ ษาได้นาเสนอขัน้ ตอนระเบียบวิธกี ารศึกษาดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ ผู้ทาบัญชีท่ขี ้นึ ทะเบียนต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าที่ยงั คงอยู่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในเขตกรุงเทพและนนทบุรจี านวน 32,048
ราย คิดเป็ นร้อยละ 50 ของผูข้ น้ึ ทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชีทงั ้ หมด (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561)
1.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ ผู้บริหารของกิจการจากรายงานข้อมูล
นิติบุคคลประจาปี 2561 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ยงั ดาเนินกิจการจานวน 712,939 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 47.29 ของสถานะของนิตบิ ุคคล (กระทรวงพาณิชย์, 2562)
2. กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานครทีจ่ ดทะเบียน
การค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งผูศ้ กึ ษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างง่าย
(Sample Random Sampling) เป็ นการสุ่มตัวอย่างซึ่งประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน การ
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคานวณสูตรตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,1973)
โดยให้ระดับความคาดเคลื่อนอยู่ท่รี ะดับ 0.05 และระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
n=
N
.
1+N(e)2
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โดยที่
N = จานวนประชากรทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลือ่ นของกลุม่ ตัวอย่าง (กาหนดไว้ท่ี 0.05)
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 จากผูท้ าบัญชีสามารถคานวณ ได้ดงั นี้
n=

32,048
1  32,048(0.0 5) 2

n=

395.07

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จากผูบ้ ริหารสามารถคานวณ ได้ดงั นี้
n=

712,939
1  712,939(0.05) 2

n=

400.08

ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิ้น 400 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 จานวน 200 ท่าน คือ ผูบ้ ริหารของกิจการ
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จานวน 200 ท่าน คือ ผูท้ าบัญชี
การเลือกตัวอย่างเป็ นการสุ่มตัวอย่างจากรายชือ่ ผูท้ าบัญชีทข่ี น้ึ ทะเบียนกับทางกรม
พัฒ นาธุ รกิจการค้าภายในเขตกรุง เทพมหานคร โดยให้ผู้ท าบัญชีเป็ นผู้ต อบแบบสอบถาม
เนื่องจากเป็ นเรื่องที่เกีย่ วข้องกับผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารโดยตรง กลุ่มตัวอย่างให้ถอื เป็ นตัวแทน
ของประชากรในการตอบแบบสอบถาม และได้ทาการจัดส่งแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(email) ไปให้กบั ผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารของกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการขอความอนุเคราะห์ในกลุ่มตามที่กล่าวข้างต้นในการตอบแบบสอบถามใน
ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จานวน 26 วัน ได้รบั การตอบ
กลับแบบสอบถามของผูท้ าบัญชีจานวน 200 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทีก่ าหนด การตอบกลับแบบสอบถามของผูบ้ ริหารจานวน 200 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จานวนกลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนด
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ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
ผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผู้ศกึ ษาทาการค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ศึกษาครัง้ นี้ เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูศ้ กึ ษาสร้างแบบสอบถามตามขอบเขตทีก่ าหนด และนาไปให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อพิจารณาความถูกต้องให้ครอบคลุมเนื้อหาและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับ
ขอบเขตของเนื้อหา เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง ได้ส ร้า งตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดทีก่ าหนดขึน้ การเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ได้ใช้แบบสอบถาม
ปลายปิ ด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับนักบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นแบบตัวเลือก (Check List) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยครอบคลุมจรรยาบรรณวิชาชีพ 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ด้านความรูค้ วามสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
3. การรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
5. ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนหรือบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีผ่ ปู้ ระกอบ
วิชาชีพปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) แบ่งออกเป็ น 5
ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับผลการดาเนินงานในเขตกรุงเทพหมานคร โดยครอบคลุม
ประสิทธิภาพการทางาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผลการปฏิบตั งิ าน ด้านต้นทุน ด้านเวลา
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ด้านวิธีการ และด้านปริมาณ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดแบบช่วง (Interval
Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ใช้เกณฑ์การตรวจ ให้คะแนนดังนี้
5
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อผลการดาเนินในระดับมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อผลการดาเนินในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อผลการดาเนินในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อผลการดาเนินในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อผลการดาเนินในระดับน้อยทีส่ ุด
และใช้คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นมาพิจารณาระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
พิจารณา แปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นมากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี้
1. ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามถึงผู้ทาบัญชีและผูบ้ ริหารในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามชื่อที่อยู่ท่ไี ด้ขน้ึ ทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จานวน 400 ชุด
โดยส่งจดหมายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 26 วัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบตามจานวนของกลุ่ม
ตัวอย่างจึงได้ทาการส่งแบบสอบถามซ้าไปยังผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร
2. เมื่อครบตามกาหนด 26 วัน ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา แล้วนามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยจะคัดแยกแบบสอบถามเฉพาะทีต่ อบแบบสอบถามได้อย่าง
สมบูรณ์ และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS
เพื่อคานวณหาค่าสถิตติ ่างๆ ตามต้องการโดยแบ่งได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไป
่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
การหาค่าความถีแ่ ละร้อยละ
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนาเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางควบคู่กบั การบรรยายและสรุปผลการวิจยั
ระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด กาหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง กาหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด กาหนดให้ 1 คะแนน
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การทดสอบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิตทิ ใ่ี ช้ในการสรุปลักษณะ
เบือ้ งต้นของแต่ละตัวแปร ได้แก่ ค่าสูงสุดของข้อมูล ค่าต่าสุดของข้อมูล ค่าเฉลีย่ ของข้อมูล (Mean)
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation)
2 สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inference Statistics)
2.1 ใช้สถิติทดสอบ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม
ในกรณีท่ขี อ้ มูลมีการแจกแจงปกติ สาหรับกรณีท่กี ารกระจายของข้อมูลไม่ปกติ ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยการทดสอบตามวิธขี อง Mann-Whiteney U test
2.2 วิธกี ารวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation-Analysis) กรณีทต่ี วั แปรมีการแจกแจง
แบบปกติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation
Coefficients: r) กรณีท่ตี วั แปรมีการแจกแจงเป็ นแบบไม่ปกติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรโดยใช้ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน (Spearman’s Correlation Coefficients:
rs)
และเมื่อทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูล โดยพิจารณา Kolmogorov Smirnov (K-S
Test) ซึ่งมีสมมติฐานของการทดสอบการแจกแจงปกติดงั ดังนี้
H0: ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ
H1: ข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติ
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ตารางที่ 1 ผลทดสอบแจกแจงปกติของค่าความคลาดเคลื่อน
ตัวแปร
1. ความโปร่งใส ความ
เป็ นอิสระ ความเทีย่ ง
ธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต
2. ความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ าน
3. การรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อ
ผูร้ บั บริการ
5. ความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
6. ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัวไป
่
7. ด้านคุณภาพของาน
8. ด้านปริมาณงาน
9. ด้านเวลา
10. ด้านทรัพยากร

K-S
.190

ผู้ทาบัญชี
Sig.
ผลการทดสอบ
.000
ปฏิเสธ H0

K-S
.285

ผู้บริหาร
Sig. ผลการทดสอบ
.000
ปฏิเสธ H0

.203

.000

ปฏิเสธ H0

.259

.000

ปฏิเสธ H0

.326
.250

.000
.000

ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0

.471
.393

.000
.000

ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0

.261

.000

ปฏิเสธ H0

.325

.000

ปฏิเสธ H0

.203

.000

ปฏิเสธ H0

.280

.000

ปฏิเสธ H0

.212
.148
.235
.347

.000
.000
.000
.000

ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0

.268
.288
.325
.467

.000
.000
.000
.000

ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0
ปฏิเสธ H0

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรทัง้ 10 ตัวแปร มีค่า Sig น้อยกว่า .05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0
และสรุปได้วา่ ตัวแปรทัง้ 10 ตัวแปรมีการแจกแจงไม่ปกติ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามจึงใช้ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์สเปี ยร์แมน (Spearman’s
Correlation Coefficients: rs)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
นักบัญชี กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ ผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารของบริษทั ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีจ่ ดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งเป็ นกลุ่มละ 200 คน และใช้สอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 6 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลกิจการ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
4.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน รูปแบบองค์กรธุรกิจ โดยการหาค่าความถี่
และร้อยละ มีผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ผูท้ าบัญชี
ผูบ้ ริ หาร
(n=200)
(n=200)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
27
13.50
61
30.50
หญิง
173
86.50
139
69.50
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
69
34.50
13
6.50
30 – 39 ปี
83
41.50
57
28.50
40 – 49 ปี
41
20.50
61
30.50
50 ปี ขึน้ ไป
7
3.50
69
34.50
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
191
95.50
125
62.50
ปริญญาโท
9
4.50
75
37.50
ประสบการณ์ในการทางาน
1 – 5 ปี
50
25.00
3
1.50
6 – 10 ปี
80
40.00
55
27.50
10 ปี ขน้ึ ไป
70
35.00
142
71.00
รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ห้างหุน้ ส่วน จากัด
19
9.50
19
9.50
บริษทั จากัด
181
90.50
181
90.50
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ทาบัญชี จานวน
200 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 86.50 ส่วนเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 13.50
ช่วงอายุท่มี จี านวนมากทีส่ ุดคือ 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 95.50 ประสบการณ์ในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 โดยมีรูปแบบองค์กร
ธุรกิจประเภท บริษทั จากัด มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 90.50
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สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริหาร จานวน 200 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 69.50 ส่วนเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 30.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 50 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 34.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 62.50
ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 71.00 โดยมีรูปแบบองค์กรธุรกิจประเภท
บริษทั จากัด มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 90.50
4.2 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยการหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งมาตรฐาน มีผลการวิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีผบู้ ริหาร
ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี
1. ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ
ความเทีย่ งธรรม และความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต
2. ความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
3. การรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
5. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิติ
บุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบตั หิ น้าที่
6. ความรับผิดชอบต่อเพือ่ นร่วม
วิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
รวม

4.51

ผูท้ าบัญชี
ผูบ้ ริ หาร
ระดับความ
ระดับความ
S.D.
S.D.

คิ ดเห็น
คิ ดเห็น
0.479 มากทีส่ ดุ 4.73 0.322 มากทีส่ ดุ

4.34

0.553

มาก

4.59 0.385

มากทีส่ ดุ

4.50
4.58
4.47

0.622
0.457
0.552

มาก
มากทีส่ ดุ
มาก

4.73 0.498
4.82 0.329
4.56 0.488

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.49

0.576

มาก

4.69 0.427

มากทีส่ ดุ

4.48

0.474

มาก

4.69 0.343

มากทีส่ ดุ
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี
จานวน 200 คน พบว่า ผู้ทาบัญชีมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวม
(x̅= 4.48) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เกือบทุกด้านมีความคิดเห็น
ระดับมาก โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรับผิดชอบต่อผู้รบั บริการ (x̅= 4.58) ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต (x̅= 4.51) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านมี่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (x̅= 4.34)
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้บริห าร จานวน 200 คน
พบว่า ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวม (x̅= 4.69) อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค วามคิดเห็นระดับมากที่สุด โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (x̅= 4.82) รองลงมาคือ ความโปร่งใส ความ
เป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์ (x̅= 4.34) และการรักษาความลับ (x̅= 4.34) โดย
ค่าเฉลีย่ เท่ากัน และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
งานสุจริต (x̅= 4.59)
และเมื่อเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีระหว่างผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารทัง้ 6 ด้าน
พบว่า ผูบ้ ริหารมีระดับความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมากกว่าผูท้ าบัญชี จานวน 5
ด้านได้แก่ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
เพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ ริหารต้องการนาข้อมูลงบการเงินไป
วางแผนต่อเพื่อให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ จึงให้ค วามสาคัญกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญ ชี
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีกอ็ ยู่ในระดับมากซึ่งถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ทด่ี ี
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ตารางที่ 4 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความ
เทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
ความโปร่งใส ความเป็ นอิ สระ
ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต
1. ปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส ไม่
ปิ ดปั ง ซ่อนเร้น บิดเบือน หรือ
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
2. ปฏิบตั งิ านสามารถใช้ดุลยพินจิ
และปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
3. ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริตเทีย่ งตรงต่อวิชาชีพ
รวม

4.69

ผูท้ าบัญชี
ผูบ้ ริ หาร
ระดับความ
ระดับความ
S.D.
S.D.

คิ ดเห็น
คิ ดเห็น
0.543 มากทีส่ ดุ 4.89 0.314 มากทีส่ ดุ

4.31

0.542

มาก

4.51 0.501

มากทีส่ ดุ

4.55

0.574

มากทีส่ ดุ

4.79 0.408

มากทีส่ ดุ

4.51

0.479

มากทีส่ ดุ

4.73 0.322

มากทีส่ ดุ



จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี
ด้านความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตโดยรวม (x̅= 4.51)
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ปฏิบตั งิ านด้วย
ความโปร่งใส ไม่ปิดปั ง ซ่อนเร้น บิดเบือน หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (x̅= 4.69) ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงต่อวิชาชีพ (x̅= 4.55)
ซึ่ง อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด และข้อ ที่มีค่ า เฉลี่ย ต่ า สุ ด คือ ปฏิบ ัติง านสามารถใช้ดุ ล ยพินิ จ และ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี (x̅= 4.31) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
สาหรับความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูบ้ ริหาร ด้านความโปร่งใส
ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตโดยรวม (x̅= 4.73) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อทีม่ ี
ค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ ปฏิบ ัติง านด้ว ยความโปร่ ง ใส ไม่ ปิ ด ปั ง ซ่ อ นเร้น บิด เบือ น หรือ เห็น แก่
ประโยชน์ส่วนตน (x̅= 4.89) ซึ่งอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเทีย่ งตรงต่อวิชาชีพ (x̅= 4.79) ซึ่งอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ปฏิบตั ิ
งานสามารถใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี (x̅= 4.31)
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และเมื่อเปรียบเทียบความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริตระหว่างผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหารพบว่า มีเพียงประเด็นเดียวทีผ่ บู้ ริหารมีระดับความคิดเห็นสูง
กว่าผู้ทาบัญชีคอื ปฏิบตั ิงานสามารถใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริหารมีอานาจในการตัดสินใจมากกว่าจึงมีสามารถใช้ดุลยพินจิ
และปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระได้มากกว่า ในขณะทีด่ ุลยพินิจและความคิดเห็นในการปฏิบตั ิงาน
ของผูท้ าบัญชีตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากผูบ้ ริหารจึงทาให้ไม่สามารถใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั งิ าน
อย่างเป็ นอิสระได้มากนัก
ตารางที่ 5 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน
ความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
1. ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพบัญชีและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ปฏิบตั งิ านโดยมีความรู้
ความสามารถ ตามหลักวิชาชีพ
อย่างเพียงพอทีท่ างานสาเร็จได้
3. ปฏิบตั งิ านอย่างมีความชานาญ
และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
รวม

ผูท้ าบัญชี
ระดับความ
S.D.


คิ ดเห็น
4.42 0.495
มาก
4.68

ผูบ้ ริ หาร
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.468 มากทีส่ ดุ

4.38 0.677

มาก

4.59

0.493

มากทีส่ ดุ

4.23 0.676

มาก

4.50

0.511

มาก

4.34 0.553

มาก

4.59

0.385

มากทีส่ ดุ

จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี
ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านโดยรวม (x̅= 4.34) อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คือ ปฏิบ ัติง านได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งตามมาตรฐานวิช าชีพ บัญ ชีแ ละกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง
(x̅= 4.42) รองลงมาคือ ปฏิบตั งิ านโดยมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักวิชาชีพอย่างเพียงพอที่
ทางานสาเร็จได้ (x̅= 4.38) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ปฏิบตั ิงานอย่างมีความชานาญและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (x̅= 4.23)

26
ส าหรับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ จรรยาบรรณวิช าชีพ บัญ ชีข องผู้บ ริห าร ด้า นความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานโดยรวม (x̅= 4.59) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพบัญชีและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง (x̅= 4.68) ซึ่งอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ปฏิบตั งิ าน
โดยมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักวิชาชีพอย่างเพียงพอที่ทางานสาเร็จได้ (x̅= 4.59) ซึ่งอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ปฏิบตั งิ านอย่างมีความชานาญและประสบการณ์
ทางวิชาชีพ (x̅= 4.50) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
และเมื่อเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านระหว่างผูท้ า
บัญ ชีก ับ ผู้บ ริห ารพบว่า มี 2 ประเด็น ที่ผู้บ ริห ารมีร ะดับ ความคิด เห็น สู ง กว่า ผู้ท าบัญ ชีค ือ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง และปฏิบตั งิ าน
โดยมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักวิชาชีพอย่างเพียงพอที่ทางานสาเร็จได้ ทัง้ นี้เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารต้องรับผิดชอบในการนาพาองค์กรสู่เป้ าหมายให้ประสบความสาเร็จ จึงต้องมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านและสามารถนาความรู้ความสามารถดังกล่าวแนะนาแนวทางให้
ผูท้ าบัญชีเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ตารางที่ 6 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านการรักษาความลับ
การรักษาความลับ

ผูท้ าบัญชี
ผูบ้ ริ หาร
ระดับความ
ระดับความ
S.D.
S.D.


คิ ดเห็น
คิ ดเห็น
4.39 0.782
มาก
4.77 0.425 มากทีส่ ดุ

1. ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง
ป้ องกัน รักษาข้อมูลของกิจการ
2. เปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะตามสิทธิ
4.54 0.625
หรือหน้าทีท่ กี่ าหนดตาม
กฎหมาย
3. ไม่นาความลับของกิจการทีอ่ ยู่ใน 4.57 0.623
ระหว่างปฏิบตั งิ านไปใช้เพือ่
ประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลอืน่
รวม
4.50 0.622

มากทีส่ ดุ

4.66 0.677

มากทีส่ ดุ

มากทีส่ ดุ

4.77 0.422

มากทีส่ ดุ

มาก

4.73 0.498

มากทีส่ ดุ
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จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี
ด้านการรักษาความลับโดยรวม (x̅= 4.50) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า
ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ไม่นาความลับของกิจการทีอ่ ยู่ในระหว่างปฏิบตั งิ านไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือบุคคลอื่น (x̅= 4.57) ซึ่งอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ เปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะตาม
สิทธิหรือหน้าที่ท่กี าหนดตามกฎหมาย (x̅= 4.54) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มคี ่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง ป้ องกัน รักษาข้อมูลของกิจการ (x̅= 4.39) ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้บริหาร ด้านการรักษา
ความลับโดยรวม (x̅= 4.59) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง
ป้ อ งกัน รัก ษาข้อ มู ล ของกิจ การ (x̅= 4.77) และไม่ น าความลับ ของกิจ การที่อ ยู่ ในระหว่าง
ปฏิบตั งิ านไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น (x̅= 4.77) ซึ่งมีค่าเฉลีย่ เท่ากัน รองลงมาคือ
เปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะตามสิทธิหรือหน้าทีท่ ก่ี าหนดตามกฎหมาย (x̅= 4.66)
และเมื่อเปรียบเทียบการรักษาความลับระหว่างผู้ทาบัญชีกบั ผู้บริหารพบว่า มีเพียง
ประเด็นเดียวทีผ่ บู้ ริหารมีระดับความคิดเห็นสูงกว่าผูท้ าบัญชีคอื ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวัง
ป้ องกัน รักษาข้อมูลของกิจการ ทัง้ นี้เนื่องจากหากข้อมูลของกิจการรัวไหลไปนอกองค์
่
กรหรือ
คู่แข่งได้ มีโอกาสทาให้กจิ การเกิดความเสียหายได้ ผูบ้ ริหารซึ่งต้องรับผิดชอบความอยู่รอดของ
องค์กรจึงให้ความสาคัญมากกว่า
ตารางที่ 7 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
ความรับผิดชอบต่อผู้รบั บริการ
1. ได้ส่งคืนเอกสารการบันทึกบัญชี
และข้อมูลการบันทึกบัญชีคนื แก่
ผูร้ บั บริการอย่างครบถ้วนและตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
2. รักษาผลประโยชน์ทพ่ี งึ มีให้กบั
กิจการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยยึด
หลักความถูกต้องตามกฎหมาย

4.59

ผู้ทาบัญชี
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.595 มากทีส่ ุด

4.80

ผู้บริหาร
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.417 มากทีส่ ุด

4.54

0.625

4.88

0.326



มากทีส่ ุด



มากทีส่ ุด
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ตารางที่ 7 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (ต่อ)
ความรับผิดชอบต่อผู้รบั บริการ
3. ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
ทาให้ผมู้ สี ่วนได้เสียเกิดความมันใจ
่
ว่าจะได้รบั ความเป็ นธรรมและได้รบั
ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า
รวม

4.62

ผู้ทาบัญชี
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.488 มากทีส่ ุด

4.77

ผู้บริหาร
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.422 มากทีส่ ุด

4.58

0.457

4.82

0.329



มากทีส่ ุด



มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 7 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี
ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการโดยรวม (x̅= 4.58) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ ย่ อ ยพบว่า ทุ ก ข้อ มีค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด โดยข้อ ที่มีค่ า เฉลี่ย สู งสุดคือ
ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ ทาให้ผมู้ สี ่วนได้เสียเกิดความมันใจว่
่ าจะได้รบั ความเป็ นธรรม
และได้รบั ผลตอบแทนที่คุ้มค่า (x̅= 4.62) รองลงมาคือ ได้ส่งคืนเอกสารการบันทึกบัญชี และ
ข้อมูลการบันทึกบัญชีคนื แก่ผรู้ บั บริการอย่างครบถ้วนและตามระยะเวลาที่กาหนด (x̅= 4.59)
และข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ รักษาผลประโยชน์ทพ่ี งึ มีให้กบั กิจการและบุคคลที่เกีย่ วข้องโดยยึด
หลักความถูกต้องตามกฎหมาย (x̅= 4.54)
ส าหรับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ จรรยาบรรณวิช าชีพ บัญ ชีข องผู้บ ริห าร ด้ า นความ
รับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการโดยรวม (x̅= 4.82) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อย
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ รักษาผลประโยชน์
ที่พึงมีให้กบั กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย (x̅= 4.88)
รองลงมาคือ ได้ส่งคืนเอกสารการบันทึกบัญชี และข้อมูลการบันทึกบัญชีคนื แก่ผรู้ บั บริการอย่าง
ครบถ้วนและตามระยะเวลาที่กาหนด (x̅= 4.80) และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ปฏิบตั งิ านอย่าง
เต็ม ความสามารถ ท าให้ผู้มีส่ วนได้เสียเกิดความมันใจว่
่ าจะได้ร ับความเป็ นธรรมและได้รบั
ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า (x̅= 4.77)
และเมื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการระหว่างผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหารพบว่า
ผู้ทาบัญชีและผู้บริหาร มีความรับผิดชอบต่อผู้รบั บริการไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า
ทัง้ ผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารต่างก็ให้ความสาคัญกับผูบ้ ริการ
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ตารางที่ 8 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชีและผู้บริหาร ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็ น
หุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น
ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือ
นิ ติบุคคลที่ผ้ปู ระกอบวิ ชาชีพ
บัญชีปฏิ บตั ิ หน้ าที่
1. ปฏิบตั งิ านด้วยจริยธรรมทาง
ธุรกิจขององค์กร
2. ใช้เวลา และทรัพย์สนิ นของ
องค์กรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. ไม่นาทรัพย์สนิ ขององค์กรทีส่ งั กัด
ไปใช้ประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคล
อืน่
รวม

ผูท้ าบัญชี

ผูบ้ ริ หาร

ระดับความ
คิ ดเห็น



S.D.

ระดับความ
คิ ดเห็น

4.51 0.626

มากทีส่ ดุ

4.77

0.425

มากทีส่ ดุ

4.56 0.598

มากทีส่ ดุ

4.41

0.681

มาก

4.35 0.774

มาก

4.52

0.501

มากทีส่ ดุ

4.47 0.552

มาก

4.56

0.488

มากทีส่ ดุ



S.D.

จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชี
ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยรวม (x̅= 4.47) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ใช้เวลา และทรัพย์สนิ นขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (x̅= 4.56) ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ใช้เวลา และทรัพย์สนิ นขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (x̅= 4.51)
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ไม่นาทรัพย์สินขององค์กรที่สงั กัดไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น (x̅= 4.35) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
สาหรับความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูบ้ ริหาร ด้านความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุ้น ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่โดยรวม
(x̅= 4.56) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ปฏิบตั งิ านด้วยจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร (x̅= 4.77) ซึ่งอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ
ไม่นาทรัพย์สนิ ขององค์กรทีส่ งั กัดไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอืน่ (x̅= 4.52) ซึ่งอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ใช้เวลา และทรัพย์สนิ นขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(x̅= 4.41) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
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และเมื่อเปรียบเทียบการความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคล
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั ิหน้ าที่ระหว่างผู้ทาบัญชีกบั ผู้บริหารพบว่า มีผู้บริหารไม่นา
ทรัพย์สนิ ขององค์กรที่สงั กัดไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นมากกว่าผูท้ าบัญชี ทัง้ นี้อาจ
เป็ นเพราะผูบ้ ริหารรักษาผลประโยชน์ขององค์กรมากกวู้ทาบัญชี ในขณะผู้ทาบัญชีท่ใี ช้เวลา
และทรัพย์สนิ นขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักทาบัญชีเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ าน
จึงสามารถเรียนรูว้ ธิ กี ารการใช้เวลา และทรัพย์สนิ นขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตารางที่ 9 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทัวไป
่
ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วม
วิ ชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
1. จะไม่เสนอตนเองเข้ารับงานของ
กิจการใดทีอ่ น่ื ปฏิบตั อิ ยู่แล้ว
รวมถึงไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ น่ื
ดาเนินการแทน
2. จะไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์ใดๆ แก่ผอู้ น่ื
เพือ่ ให้ตนเองได้รบั ผลประโยชน์
เกินกว่าทีค่ วรจะเป็ น
3. จะไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อน่ื ใดจากบุคคลอื่น
เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ตนเอง
รวม

4.40

ผูท้ าบัญชี
ระดับความ
S.D.

คิ ดเห็น
0.618
มาก
4.52

ผูบ้ ริ หาร
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.501 มากทีส่ ดุ

4.53

0.708

มากทีส่ ดุ

4.78

0.630

มากทีส่ ดุ

4.55

0.624

มากทีส่ ดุ

4.77

0.425

มากทีส่ ดุ

4.49

0.576

มาก

4.69

0.427

มากทีส่ ดุ



จากตารางที่ 9 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี
ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไปโดยรวม
่
(x̅= 4.49) อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ จะไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดจากบุคคลอื่นเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง (x̅= 4.55) ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ จะไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ ใดๆ แก่ผู้อ่นื เพื่อให้
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ตนเองได้รบั ผลประโยชน์เกินกว่าที่ควรจะเป็ น (x̅= 4.53) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ จะไม่เสนอตนเองเข้ารับงานของกิจการใดทีอ่ ่นื ปฏิบตั อิ ยู่แล้วรวมถึงไม่ยนิ ยอม
ให้ผอู้ ่นื ดาเนินการแทน (x̅= 4.40) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
สาหรับความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูบ้ ริหาร ด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ เพื่อ นร่ วมวิช าชีพและจรรยาบรรณทัวไปโดยรวม
่
(x̅= 4.69) อยู่ ใ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จะไม่ให้หรือ
รับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆแก่ผอู้ ่นื เพื่อให้ตนเองได้รบั ผลประโยชน์เกินกว่าทีค่ วร
จะเป็ น (x̅= 4.78) รองลงมาคือ จะไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดจากบุค คลอื่น
เนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเอง (x̅= 4.77) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ จะไม่เสนอ
ตนเองเข้ารับงานของกิจการใดที่อ่นื ปฏิบตั ิอยู่แล้วรวมถึงไม่ยินยอมให้ผู้อ่นื ดาเนินการแทน
(x̅= 4.52)
และเมื่อ เปรีย บเทีย บความรับ ผิด ชอบต่ อเพื่อนร่ ว มวิช าชีพ และจรรยาบรรณทัวไป
่
ระหว่างผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหารพบว่า ผูบ้ ริหารจะไม่เสนอตนเองเข้ารับงานของกิจการใดที่อ่นื
ปฏิบตั อิ ยู่แล้วรวมถึงไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ ่นื ดาเนินการแทนมากกว่าผูท้ าบัญชี ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริหารรูจ้ กั การบริหารคน บริหารงาน และเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
4.3 ผลการวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภ าพในการปฏิบตั งิ าน โดยการหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งมาตรฐาน มีผลการวิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านทรัพยากร
รวม



4.14
4.28
4.28
4.47
4.29

ผูท้ าบัญชี
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.640
มาก
0.566
มาก
0.643
มาก
0.683
มาก
0.603
มาก



4.33
4.53
4.55
4.69
4.53

ผูบ้ ริ หาร
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.600
มาก
0.427 มากทีส่ ดุ
0.496 มากทีส่ ดุ
0.575 มากทีส่ ดุ
0.494 มากทีส่ ดุ
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จากตารางที่ 10 พบว่า ความคิดเห็นของของผูท้ าบัญชีทม่ี ตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งาน โดยรวม (x̅= 4.29) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านทรัพยากร (x̅= 4.47) รองลงมาคือ ด้าน
ปริมาณงาน (x̅= 4.28) ด้านเวลา (x̅= 4.28) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
ด้านคุณภาพของงาน (x̅= 4.14)
ความคิดเห็นของของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยรวม (x̅= 4.53)
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นด้าน พบว่าเกือบทุ กด้านมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด
โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านทรัพยากร (x̅= 4.69) ด้านเวลา (x̅= 4.55) และด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ด้านคุณภาพของงาน (x̅= 4.33) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านระหว่างผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร พบว่า
ผู้บ ริห ารและผู้ท าบัญ ชีมีป ระสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านด้า นคุ ณ ภาพของงานไม่ แ ตกต่างกัน
ในขณะทีผ่ บู้ ริหารมีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านทรัพยากร ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับความสาเร็จขององค์กรเป็ นเป้ าหมายสูงสุด
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านคุณภาพของงาน
ด้านคุณภาพของงาน
1. สามารถสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ในขณะ
ปฏิบตั งิ าน และแก้ไขการทางานอยู่
เสมอ ส่งผลให้การทางานประสบ
ความสาเร็จ
2. มีการปฏิบตั งิ านได้อย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ ทาให้ผล
งานมีความเรียบร้อย ถูกต้อง
สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ
3. สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีร่ บั รองโดยทัวไปและระเบี
่
ยบที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
รวม

4.34

ผู้ทาบัญชี
ระดับความ
S.D.

คิ ดเห็น
0.668
มาก
4.58

ผู้บริหาร
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.676 มากทีส่ ุด

4.16

0.811

มาก

4.39

0.693

มาก

3.93

0.676

มาก

4.02

0.694

มาก

4.14

0.640

มาก

4.33

0.600

มาก
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จากตารางที่ 11 พบว่า ความคิดเห็นของของผูท้ าบัญชีทม่ี ตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งาน ด้านคุณภาพของงาน (x̅= 4.14) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อย พบว่า
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
ในขณะปฏิบตั งิ าน และแก้ไขการทางานอยู่เสมอ ส่งผลให้การทางานประสบความสาเร็จ (x̅= 4.34)
รองลงมาคือ มีการปฏิบตั งิ านได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ ทาให้ผลงานมีความเรียบร้อย
ถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชือ่ ถือ (x̅= 4.16) และสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่รบั รองโดยทัวไปและระเบี
่
ยบที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (x̅= 4.14)
ตามลาดับ
ความคิดเห็นของของผูบ้ ริหารที่มตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านคุณภาพของ
งาน (x̅= 4.33) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า เกือบทุกข้อมีความ
คิดเห็นระดับมาก โดยข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ในขณะปฏิบตั งิ าน
และแก้ไขการทางานอยู่เสมอ ส่งผลให้การทางานประสบความสาเร็จ (x̅= 4.58) ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ มีการปฏิบตั งิ านได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ ทาให้ผลงานมี
ความเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และน่ าเชื่อถือ (x̅= 4.39) และสามารถปฏิบตั ิงานได้อ ย่ า ง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานที่รบั รองโดยทัวไปและระเบี
่
ยบที่กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (x̅= 4.02) ตามลาดับ
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านปริมาณงาน
ผูท้ าบัญชี
ด้านปริ มาณงาน
1. ปฏิบตั งิ าน โดยการวางแผนงานที่ชดั เจน
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่าง ส่งผลให้งาน
สาเร็จ ตามเป้ าหมาย หรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่กี าหนด
2. ประสบความสาเร็จในงานที่ปฏิบตั ิ หรือ
ได้รบั มอบหมายทุกงานเกิดจากการ
ร่วมมือที่ดแี ละได้รบั การยอมรับจากทุก
ฝ่ ายงานในกิจการ
3. มีการปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนหรือตาม
แผนงานที่ได้กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกครัง้
รวม

ผูบ้ ริ หาร


S.D.

0.591

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก

4.42

0.505

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก

4.26

0.802

มาก

4.50

0.521

มาก

4.30

0.591

มาก

4.68

0.468

มากที่สดุ

4.28

0.566

มาก

4.53

0.427

มากที่สดุ



S.D.

4.30
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จากตารางที่ 12 พบว่า ความคิดเห็นของของผูท้ าบัญชีทม่ี ตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งาน ด้านปริมาณงาน (x̅= 4.28) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อย พบว่า ทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ปฏิบตั งิ าน โดยการวางแผนงานทีช่ ดั เจน
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่าง ส่งผลให้งานสาเร็จ ตามเป้ าหมาย หรือบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนด
(x̅= 4.30) มีการปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนหรือตามแผนงานทีไ่ ด้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
ครัง้ (x̅= 4.30) โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากัน รองลงมาคือ ประสบความสาเร็จในงานทีป่ ฏิบตั ิ หรือได้รบั
มอบหมายทุกงานเกิดจากการร่วมมือทีด่ แี ละได้รบั การยอมรับจากทุกฝ่ ายงานในกิจการ (x̅= 4.14)
ตามลาดับ
ความคิดเห็นของของผูบ้ ริหารที่มตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านปริมาณงาน
(x̅= 4.53) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
มีก ารปฏิบ ัติง านตามขัน้ ตอนหรือ ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพทุกครัง้
(x̅= 4.68) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประสบความสาเร็จในงานที่ปฏิบตั ิ หรือได้รบั
มอบหมายทุ ก งานเกิด จากการร่ ว มมือ ที่ดีแ ละได้ร ับ การยอมรับ จากทุ ก ฝ่ ายงานในกิจ การ
(x̅= 4.50) และปฏิบตั งิ าน โดยการวางแผนงานที่ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่าง ส่งผลให้
งานสาเร็จ ตามเป้ าหมาย หรือบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนด (x̅= 4.42) ตามลาดับ
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านเวลา
ด้านเวลา
1. สามารถปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย ได้สาเร็จลุล่วงด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นทีช่ ่นื ชม
ของทุกฝ่ าย
2. แสดงความเห็นต่องบการเงินตาม
ความเป็ นจริง และนาเสนอต่อผูใ้ ช้
ข้อมูลทันต่อเวลา
3. กระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ านตามที่
ได้รบั มอบหมาย เพื่อให้งานเสร็จ
ตามเวลาทีน่ ายจ้างกาหนดเสมอ
รวม

4.19

ผู้ทาบัญชี
ระดับความ
S.D.

คิ ดเห็น
0.753
มาก
4.40

ผู้บริหาร
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.687
มาก

4.18

0.726

มาก

4.51

0.511

มากทีส่ ุด

4.47

0.672

มาก

4.77

0.425

มากทีส่ ุด

4.28

0.643

มาก

4.55

0.496

มากทีส่ ุด
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จากตารางที่ 13 พบว่า ความคิดเห็นของของผูท้ าบัญชีทม่ี ตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งาน ด้านเวลา (x̅= 4.28) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อย พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย เพื่อให้งานเสร็จตามเวลาที่นายจ้างกาหนดเสมอ (x̅= 4.47) รองลงมาคือ สามารถ
ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ได้สาเร็จลุล่วงด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นทีช่ น่ื ชมของ
ทุกฝ่ าย (x̅= 4.19) และแสดงความเห็นต่องบการเงินตามความเป็ นจริง และนาเสนอต่อผูใ้ ช้
ข้อมูลทันต่อเวลา (x̅= 4.18) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านเวลา (x̅= 4.53)
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ กระตือรือร้นใน
การปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพื่อให้งานเสร็จตามเวลาทีน่ ายจ้างกาหนดเสมอ (x̅= 4.77)
รองลงมาคือ แสดงความเห็นต่องบการเงินตามความเป็ นจริง และนาเสนอต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลทันต่อ
เวลา (x̅= 4.51) และสามารถปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ได้สาเร็จลุล่วงด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง และเป็ นทีช่ น่ื ชมของทุกฝ่ าย (x̅= 4.40) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร ด้านทรัพยากร
ด้านทรัพยากร
1. สามารถลดการสูญเสียของการใช้
ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มาก เนื่องมาจากการปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
2. มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
กิจการในส่วนรวม ช่วยให้กจิ การ
ได้รบั ประโยชน์สงู สุด
3. สามารถจัดลาดับความสาคัญของ
การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ย่างจากัดได้
อย่างเหมาะสม
รวม

4.43

ผู้ทาบัญชี
ระดับความ
S.D.

คิ ดเห็น
0.726
มาก
4.66

ผู้บริหาร
ระดับความ
S.D.
คิ ดเห็น
0.661 มากทีส่ ุด

4.45

0.749

มาก

4.66

0.661

มากทีส่ ุด

4.53

0.626

มากทีส่ ุด

4.77

0.425

มากทีส่ ุด

4.47

0.683

มาก

4.69

0.575

มากทีส่ ุด
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จากตารางที่ 14 พบว่า ความคิดเห็นของของผูท้ าบัญชีทม่ี ตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งาน ด้านทรัพยากร (x̅= 4.47) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อย พบว่า เกือบทุกข้อ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถจัดลาดับความสาคัญของ
การใช้ทรัพยากรที่มอี ย่างจากัดได้อย่างเหมาะสม (x̅= 4.53) รองลงมาคือ มีการปฏิบตั งิ านที่
เป็ นประโยชน์ต่อกิจการในส่วนรวม ช่วยให้กจิ การได้รบั ประโยชน์สูงสุด (x̅= 4.45) และสามารถ
ลดการสูญเสียของการใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมาก เนื่องมาจากการปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ (x̅= 4.43) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิงาน ด้านทรัพยากร
(x̅= 4.53) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อย่อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
สามารถจัดลาดับความสาคัญของการใช้ทรัพยากรที่มอี ย่างจากัดได้อย่างเหมาะสม (x̅= 4.77)
รองลงมาคือ สามารถลดการสู ญ เสีย ของการใช้ท รัพ ยากรในการปฏิบ ัติง านได้อ ย่ า งมาก
เนื่องมาจากการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ (x̅= 4.66) และมีการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อกิจการในส่วนรวม ช่วยให้กิจการได้รบั ประโยชน์สูงสุด (x̅= 4.66) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน
4.4 ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบจรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชีและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ
งานของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริ หาร
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหาร
ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิ ชาชีพบัญชี
1. ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยง
ธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานใน
การปฏิบตั งิ าน
3. การรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
5. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
6. ความรับผิดชอบต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัวไป
่
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05

ผูท้ าบัญชี
S.D.

4.51
0.479

ผูบ้ ริ หาร
S.D.

4.73
0.322

z

Sig.

-4.622

0.000*

4.34

0.553

4.59

0.385

-4.181

0.000*

4.50
4.58
4.47

0.622
0.457
0.552

4.73
4.82
4.56

0.498
0.329
0.488

-4.736
-6.127
-1.754

0.000*
0.000*
0.079

4.49

0.576

4.69

0.427

-3.387

0.001*

4.48

0.474

4.69

0.343

-3.652

0.000*
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ทาบัญชีและผู้บ ริหารมีจ รรยาบรรณวิชาชีพบัญ ชีโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูท้ าบัญชี
และผูบ้ ริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแตกต่างกัน 5 ด้าน ได้แก่ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ
ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ และความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณทัวไป
่ โดยผูบ้ ริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในด้านดังกล่าวมากกว่าผูท้ าบัญชี
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหาร
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านทรัพยากร
รวม

ผูท้ าบัญชี
S.D.

4.14
0.640
4.28
0.566
4.28
0.643
4.47
0.683
4.29
0.603

ผูบ้ ริ หาร
S.D.

4.33
0.600
4.53
0.427
4.55
0.496
4.69
0.575
4.53
0.494

z

Sig.

-3.337
-4.336
-4.374
-3.959
-3.495

.001*
.000*
.000*
.000*
.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตารางที่ 16 พบว่า ผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูท้ าบัญชี
และผูบ้ ริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแตกต่างกันทัง้ หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน
ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านทรัพยากร โดยผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านใน
4 ด้านดังกล่าวมากกว่าผูท้ าบัญชี
4.5 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชีและประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บตั ิ งานของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริ หาร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหาร
พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชีท่มี คี วามสัมพันธ์กบั จรรยาบรรณวิชาชีพ บัญ ชี
ของผูบ้ ริหาร ได้แก่ ด้านการรักษาความลับ และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัวไป
่ (แสดงดังตารางที่ 17)
สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชี
กับผูบ้ ริหารพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารได้แก่ ด้านทรัพยากร (แสดงดังตารางที่ 18)

ตารางที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหาร
จรรยาบรรณ
วิ ชาชีพบัญชี
A(1)
A(2)
A(3)
A(4)
A(5)
A(6)
B(1)
B(2)
B(3)
B(4)
B(5)
B(6)

A(1)

A(2)

A(3)

A(4)

A(5)

A(6)

B(1)

B(2)

B(3)

B(4)

B(5)

B(6)

1
.721**
.567**
.591**
.457**
.488**
.018
.003
-0.05
-.025
-0.076
-0.063

1
.769**
.807**
.637**
.696**
.069
.105
.071
.082
0.012
0.042

1
.770**
.888**
.788**
.058
.094
.064
.086
0.049
0.069

1
.797**
.890**
.154*
.209**
.134
.190**
0.084
0.134

1
.909**
.043
.081
.052
.109
0.082
0.098

1
.100
.149*
.116
.175*
0.13
.154*

1
.713**
.448**
.446**
0.095
.158*

1
.837**
.797**
.477**
.620**

1
.727**
.773**
.800**

1
.699**
.872**

1
.947**

1
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หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05, ** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01, A หมายถึง กลุ่มผูท้ าบัญชี, B หมายถึง กลุ่มผูบ้ ริหาร
(1) คือ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
(2) คือ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
(3) คือ การรักษาความลับ
(4) คือ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
(5) คือ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
(6) คือ ความรับผิดชอบต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
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ตารางที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริหาร
ประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บตั ิ งาน
A(1)
A(2)
A(3)
A(4)
B(1)
B(2)
B(3)
B(4)

A(1)

A(2)

A(3)

A(4)

B(1)

B(2)

B(3)

B(4)

1
.947**
.902**
.860**
.053
.044
.052
.062

1
.854**
.855**
.076
.080
.077
.066

1
.858**
.072
.068
.089
.080

1
.157*
.142*
.151*
.177*

1
.913**
.900**
.870**

1
.884**
.687**

1
.820**

1

หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 , ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
A หมายถึง กลุ่มผูท้ าบัญชี, B หมายถึง กลุ่มผูบ้ ริหาร
(1) คือ ด้านคุณภาพของงาน, (2) คือ ด้านปริมาณงาน, (3) คือ ด้านเวลา,
(4) คือ ด้านทรัพยากร
4.6 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชีกบั ประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บตั ิ งาน
วิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรต่างๆ ดังนี้
Ethics 1 คือ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริต
Ethics 2 คือ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
Ethics 3 คือ การรักษาความลับ
Ethics 4 คือ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
Ethics 5 คือ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
Ethics 6 คือ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
PE1
คือ ด้านคุณภาพของงาน
PE2
คือ ด้านปริมาณงาน
PE3
คือ ด้านเวลา
PE4
คือ ด้านทรัพยากร
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4.6.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชี เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน (แสดงดังตารางที่ 19) พบว่า
1) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพของงาน พบว่า จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีท่มี คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านคุณภาพของงาน
ของผูท้ าบัญชี ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (r=0.735) ความ
รับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (r=0.718) ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
(r=0.709) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ (r=0.707) การรักษาความลับ (r=0.698) และความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ
ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (r=0.442) ตามลาดับความสาคัญ
2) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านปริมาณงาน พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีท่มี คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านปริมาณงานของผูท้ าบัญชี
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ (r=0.646) ความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบ ัติงาน (r=0.637) ความรับผิดชอบต่ อผู้ร ับบริการ (r=0.632) ความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
(r=0.625) การรักษาความลับ (r=0.593) และความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต (r=0.423) ตามลาดับความสาคัญ
3) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านเวลา พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่ี
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านเวลาของผูท้ าบัญชี ได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ (r=0.751) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น
ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ บัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ (r=0.727) การรักษา
ความลับ (r=0.718) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (r=0.704) ความ
รับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (r=0.637) และความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต (r=0.247) ตามลาดับความสาคัญ
4) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีท่มี คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านทรัพยากรของผูท้ าบัญชี
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ (r=0.669) ความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (r=0.625) ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (r=0.615) การรักษา
ความลับ (r=0.572) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ (r=.553) และความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต (r=0.237) ตามลาดับความสาคัญ

ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชี
ตัวแปร
Ethics1
Ethics2
Ethics3
Ethics4
Ethics5
Ethics6
PE1
Ethics 1
1
Ethics 2
.703**
1
Ethics 3
.552**
.842**
1
Ethics 4
.671**
.850**
.821**
1
Ethics 5
.378**
.634**
.866**
.764**
1
Ethics 6
.344**
.678**
.815**
.816**
.931**
1
PE1
.442**
.735**
.698**
.718**
.707**
.709**
1
PE2
.423**
.637**
.593**
.632**
.625**
.646**
.970**
PE3
.247**
.704**
.718**
.637**
.727**
.751**
.921**
PE4
.237**
.625**
.572**
.615**
.553**
.669**
.882**
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05, ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

PE2

PE3

PE4

1
.866**
.877**

1
.881**

1
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4.6.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน (ดังตารางที่ 20) พบว่า
1) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพของงาน พบว่า จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีท่มี คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านคุณภาพของงาน
ของผู้บริหาร ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ (r=0.888)
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญ ชีปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ (r=0.887) ความรับ ผิด ชอบต่ อผู้ร ับ บริก าร (r=0.763) การรัก ษาความลับ (r=0.757)
ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (r=0.483) และความโปร่งใส ความเป็ น
อิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (r=0.334) ตามลาดับความสาคัญ
2) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านปริมาณงาน พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีท่มี คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านปริมาณงานของผูบ้ ริหาร
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ (r=0.914) ความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ (r=0.911)
ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (r=0.788) การรักษาความลับ (r=0.779) ความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (r=0.469) และความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต (r=0.430) ตามลาดับความสาคัญ
3) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านเวลา พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่ี
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านเวลาของผูบ้ ริหาร ได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ (r=0.995) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น
ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ (r=0.992) การรักษา
ความลับ (r=0.776) ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (r=0.612) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน
ในการปฏิบตั ิงาน (r=0.325) และความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต (r=0.173) ตามลาดับความสาคัญ
4) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากร พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีท่มี คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านทรัพยากรของผูบ้ ริหาร
ได้แก่ การรักษาความลับ (r=0.967) ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (r=0.855) ความรับผิดชอบ
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ (r=0.800) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ (r=0.794) ความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (r=0.763) และความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต (r=0.495) ตามลาดับความสาคัญ

ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชี
ตัวแปร
Ethics1 Ethics2 Ethics3 Ethics4 Ethics5 Ethics6
PE1
PE2
Ethics 1
1
Ethics 2
.787**
1
Ethics 3
.542**
.762**
1
Ethics 4
.729**
.845**
.815**
1
Ethics 5
.161*
.309**
.770**
.604**
1
Ethics 6
.167*
.316**
.774**
.610**
.999**
1
PE1
.334**
.483**
.757**
.763**
.887**
.888**
1
PE2
.430**
.469**
.779**
.788**
.911**
.914**
.968**
1
PE3
.173*
.325**
.776**
.612**
.992**
.995**
.888**
.916**
PE4
.495**
.763**
.967**
.855**
.794**
.800**
.757**
.778**
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05, ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

PE3

PE4

1
.803**

1
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ทาบัญชีและผู้บริหารของ
บริษทั ในเขตกรุงเทพมหานครทีจ่ ดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งเป็ นกลุ่มๆ
ละ 200 คน ใช้สอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
Spearman’s Correlation Coefficients ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดงั นี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผูท้ าบัญชี จานวน 200 คน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 86.50 มีอายุ 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.50
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 95.50 ประสบการณ์ในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ
40.00 และมีรูปแบบองค์กรธุรกิจประเภท บริษทั จากัด มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 90.50
สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริหาร จานวน 200 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง คิด เป็ น ร้อยละ 69.50 ส่ ว นใหญ่ มีอายุ 50 ปี ข้นึ ไป คิด เป็ น ร้อยละ 34.50
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 62.50 ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ น
ร้อยละ 71.00 และมีรูปแบบองค์กรธุรกิจประเภท บริษทั จากัด มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 90.50
5.1.2 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชี
จานวน 200 คน พบว่า ผู้ทาบัญชีมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เกือบทุกด้านมีความคิดเห็นระดับมาก
โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ ซึ่งอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา
คือ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด และด้านมีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
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สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้บริหาร จานวน
200 คน พบว่า ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ รองลงมาคือ ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์ และการรักษาความลับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน สุจริต
โดยสรุป ความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมของผูท้ าบัญชี
และผูบ้ ริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน และพบว่า ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการด้าน
ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการของผูท้ าบัญชี และผูบ้ ริหาร มีค่าเฉลีย่ สูงสุดเหมือนกัน
5.1.3 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของผู้ทาบัญ ชี และ
ผูบ้ ริ หาร
ความคิดเห็นของของผูท้ าบัญชีทม่ี ตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านทรัพยากร รองลงมาคือ ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ซึ่งมีค่าเฉลีย่
เท่ากัน และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ด้านคุณภาพของาน
ความคิดเห็นของของผูบ้ ริหารที่มตี ่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นด้าน พบว่า เกือบทุกด้านมีความคิดเห็นระดับมากทีส่ ุด
โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านทรัพยากร ด้านเวลา และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ด้านคุณภาพ
ของาน
5.1.4 เปรียบเทียบจรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชีและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ของผูท้ าบัญชีกบั ผูบ้ ริ หาร
ผู้ทาบัญชีและผู้บริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแตกต่างกัน 5 ด้าน ได้แก่
ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ และความ
รับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่ โดยผูบ้ ริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ในด้านดังกล่าวมากกว่าผูท้ าบัญชี
สาหรับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านพบว่า ผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีแตกต่างกันทัง้ หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา
และด้านทรัพยากร โดยผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านใน 4 ด้านดังกล่าวมากกว่าผูท้ า
บัญชี
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5.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี กบั ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งาน
ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารพบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีทงั ้ 6 ด้านได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต 2) ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน 3) ด้านการรักษาความลับ
4) ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคล
หรือ นิ ติบุ คคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีปฏิบ ัติหน้ าที่ 6) ด้า นความรับ ผิดชอบต่อเพื่อนร่วม
วิช าชีพ และจรรยาบรรณทัวไป
่ มีค วามสัมพันธ์เชิง บวกกับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบตั ิงาน
(แสดงดังตาราที่ 21)
ตารางที่ 21 สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหาร
ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิ ชาชีพ
บัญชี

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
คุณภาพ
ของงาน


ปริมาณงาน


1. ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ ง
ธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต


2. ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน


3. การรักษาความลับ


4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ


5. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบตั หิ น้าที่


6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัวไป
่
หมายเหตุ : เครื่องหมาย หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน (มีความสัมพันธ์)

เวลา

ทรัพยากร





















5.2 อภิ ปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
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5.2.1 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีค วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภ าพใน
การปฏิบตั งิ าน แสดงให้เห็นว่าหากผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความ
เทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตมากขึน้ จะทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ รัชนีกร จันทิมี และคนอื่น (2559) ได้ศกึ ษาจรรยาบรรณของนักบัญชีทส่ี ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีท่ปี ฏิบตั งิ านในสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชีในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของนักบัญชีทป่ี ฏิบตั งิ านในสานักงานบัญชีใ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5.2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
งานของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน แสดง
ให้เห็นว่าหากผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ึ
จะทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
(2561) ได้ศกึ ษา ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทม่ี ตี ่อผลการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชี
ในจังหวัดลาปาง พบว่า ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน
5.2.3 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านการรักษาความลับของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิงาน แสดงให้เห็นว่าหากผู้ทาบัญชีและ
ผูบ้ ริหารสามารถรักษาความลับได้ดจี ะทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ฐิตริ ตั น์ มีมาก และคนอื่น (มปป.) ได้ศกึ ษา ผลกระทบของจรรยาบรรณของนักบัญชี
ทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีทป่ี ฏิบตั งิ านในสานักบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชีด้านการรักษาความลับส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของนักบัญชี
5.2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดา้ นความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการของผูท้ าบัญชีและ
ผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน แสดงให้เห็นว่าหากผูท้ าบัญชี
และผูบ้ ริหารมีความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการที่ดจี ะทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านดีข้นึ
ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจ ัยของ อนงค์ว รรณ อุ ป ระดิษ ฐ์ (2561) ได้ศ ึก ษา ความสัม พันธ์ของ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีท่มี ตี ่อผลการปฏิบตั งิ านของผูท้ าบัญชีในจังหวัดลาปาง พบว่า ความ
รับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน
5.2.5 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดา้ นความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคล
หรือนิตบิ ุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน แสดงให้เห็นว่าหากผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีค วาม
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รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่
ที่ดจี ะทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวีณา สุดลาภา
(2555) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีทม่ี ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของผูท้ าบัญชีในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีดา้ นความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคล
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของผูท้ าบัญชี
5.2.6 จรรยาบรรณวิช าชีพ บัญ ชีด้ า นความรับ ผิด ชอบต่ อ เพื่อ นร่ ว มวิช าชีพ และ
จรรยาบรรณทัวไป
่ ของผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน แสดงให้เห็นว่าหากผูท้ าบัญชีและผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทัวไปที
่ ด่ จี ะทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านดีขน้ึ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปวีณา สุดลาภา (2555) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีทม่ี ผี ลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ทาบัญชีในสถานประกอบการนิค มอุตสาหกรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพบัญ ชีด้านความรับ ผิด ชอบต่อเพื่อ นร่ ว ม
วิชาชีพมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของผูท้ าบัญชี
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังนี
้ ้
จากการศึกษาพบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชีและผู้บริหารทัง้ 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน 3) ด้านการรักษาความลับ 4) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อผูร้ บั บริการ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ่ ปู้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบตั หิ น้าที่ 6) ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
่
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ องค์กรควรส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิช าชีพ บัญ ชีท งั ้ 6 ด้า นให้แ ก่ ผู้ทาบัญชีแ ละผู้บริห ารอย่ างต่อ เนื่ องเป็ น ประจ าทุ กปี โดยจัด
ฝึ กอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เช่น การอบรมมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนามาใช้ จัดอบรมการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ
การจัดอบรมที่ให้นักบัญชีและผูบ้ ริหารศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับสากลที่จะมา
ปฏิวตั ิการทางานของนักบัญชีในยุค ดิจิทลั การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ให้มคี วามเป็ นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล เป็ นต้น
ในขณะเดียวกันการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทงั ้ 6
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ด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งถือว่า อยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก ดังนัน้ ผูท้ าบัญชีและผูบ้ ริหารควร
รักษามาตรจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ในการศึกษาต่อไปควรศึกปั จจัยอื่นๆ ที่คาดว่าประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน เช่น
ปั จจัยด้านการทางาน คุณภาพข้อมูลทางบัญชี เป็ นต้น
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มผี ลทาให้ผทู้ าบัญชี หรือผูบ้ ริหาร
ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อสามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มจี รรยาบรรณวิชาชีพ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง
คาชี้แจง

ความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ศกึ ษาจะเก็บข้อมูลของท่านเป็ น
ความลับและใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตาม
ความจริง และผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถามครัง้ นี้
แบบสอบถามนี้จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลกิจการ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ

คานิ ยาม
จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี หมายถึง สิง่ ทีก่ าหนดความประพฤติและวิธปี ฏิบตั งิ านของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทต่ี อ้ งยึดถือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงไว้ซ่งึ ความเชือ่ มันจากผู
่
ร้ บั บริการ
ความเชือ่ ถือได้ในผลงาน ความเป็ นมืออาชีพ
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน หมายถึง กิจกรรมหรืองานใดๆ ที่ผู้ทาบัญชีและผู้บริหาร
สามารถปฏิบตั ไิ ด้สาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมาย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และคุม้ ค่า
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลกิจการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง
ทีต่ รงกับความเป็ นจริงทีเ่ กีย่ วกับท่าน
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. น้อยกว่า 30 ปี
 3. 40 – 49 ปี

 2. 30 – 39 ปี
 4. 50 ปี ขึน้ ไป

3. ระดับการศึกษา
 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 3. ปริญญาโท

 2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 4. ปริญญาเอก

4. ประสบการณ์ในการทางาน
 1. น้อยกว่า 1 ปี
 3. 6 – 10 ปี

 2. 1 – 5 ปี
 4. 10 ปี ขน้ึ ไป

5. รูปแบบองค์กรธุรกิจทีท่ ่านทางาน
 1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
 3. บริษทั จากัดมหาชน

 2. บริษทั จากัด
 4. อื่นๆ (ระบุ).....................................

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อ
เดียวในแต่ละช่อง โดยผู้วจิ ยั ได้กาหนดระดับการปฎิบตั ิตามหลัก วิช าชีพ บัญ ชีไ ว้
5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มีการปฏิบตั ติ ามในระดับมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
มีการปฏิบตั ติ ามในระดับมาก
3
หมายถึง
มีการปฏิบตั ใิ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีการปฏิบตั ใิ นระดับน้อย
1
หมายถึง
มีการปฏิบตั ใิ นระดับน้อยทีส่ ุด
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จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี
1. ความโปร่งใส ความเป็ นอิ สระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
1.1 ท่ า นปฏิ บ ัติ ง านด้ ว ยความโปร่ ง ใส ไม่ ปิ ดปั ง ซ่ อ นเร้ น
บิดเบือน หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
1.2 ท่านปฎิบตั งิ านสามารถใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั งิ านอย่างเป็ น
อิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1.3 ท่านปฎิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเทีย่ งตรงต่อวิชาชีพ
2. ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
2.1 ท่านปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ บัญ ชี
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ท่านปฏิบตั งิ านโดยมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักวิชาชีพ
อย่างเพียงพอทีท่ างานสาเร็จได้
2.3 ท่านปฎิบตั ิงานอย่างมีความชานาญและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ
3. การรักษาความลับ
3.1 ท่านปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง ป้ องกัน รักษาข้อมูล
ของกิจการ
3.2 ท่านเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะตามสิทธิหรือหน้าทีท่ ่กี าหนดตาม
กฎหมาย
3.3 ท่านไม่นาความลับของกิจการที่อยู่ในระหว่างปฏิบตั งิ านไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริ การ
4.1 ท่านได้ส่งคืนเอกสารการบันทึกบัญชี และข้อมูลการบันทึก
บัญชีคืนแก่ผู้รบั บริการอย่างครบถ้วนและตามระยะเวลาที่
กาหนด
4.2 ท่ า นรัก ษาผลประโยชน์ ท่ีพึง มีใ ห้ก ับ กิจ การและบุ ค คลที่
เกีย่ วข้องโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย

ระดับการปฏิ บตั ิ งาน
5 4 3 2 1
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ระดับการปฏิ บตั ิ งาน
5 4 3 2 1

4.3 ท่านปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ ทาให้ผมู้ สี ่วนได้เสีย
เกิ ด ความมั น่ ใจว่ า จะได้ ร ั บ ความเป็ นธรรมและได้ ร ั บ
ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่า
5. ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ผู้เ ป็ นหุ้น ส่ ว น บุ ค คลหรื อ
นิ ติบุคคลที่ผปู้ ระกอบวิ ชาชีพบัญชีปฏิ บตั ิ หน้ าที่
5.1 ท่านปฏิบตั งิ านด้วยจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
5.2 ท่ า นใช้เ วลา และทรัพ ย์สินนขององค์ก รให้เ กิดประโยชน์
สูงสุด
5.3 ท่านไม่นาทรัพย์สนิ ขององค์กรที่สงั กัดไปใช้ประโยชน์ ส่ วน
ตนหรือบุคคลอื่น
6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิ ชาชีพและจรรยาบรรณ
ทัวไป
่
6.1 ท่ า นจะไม่เ สนอตนเองเข้ารับงานของกิจ การใดที่ท่านอื่น
ปฏิบตั อิ ยู่แล้วรวมถึงไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ ่นื ดาเนินการแทน
6.2 ท่านจะไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ แก่
ผูอ้ ่นื เพื่อให้ตนเองได้รบั ผลประโยชน์เกินกว่าทีค่ วรจะเป็ น
6.3 ท่ า นจะไม่เ รียกหรือรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่นื ใดจาก
บุคคลอื่นเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพีย ง
ข้อเดียวในแต่ละช่อง โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดระดับผลการดาเนินงานไว้ 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับมากทีส่ ุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับน้อยทีส่ ุด

57
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
คุณภาพของาน
1. ท่านสามารถสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ในขณะปฏิบตั งิ าน และแก้ไข
การทางานอยู่เสมอ ส่งผลให้การทางานประสบความสาเร็จ
2. ท่านมีการปฏิบตั ิงานได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์
ทาให้ผลงานมีความเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชือ่ ถือ
3. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่รบั รองโดยทัวไปและระเบี
่
ยบที่กาหนดอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านปริ มาณงาน
4. ท่านปฏิบตั งิ าน โดยการวางแผนงานทีช่ ดั เจนและสามารถปฏิบตั ิ
ได้อย่าง ส่งผลให้งานสาเร็จ ตามเป้ าหมาย หรือบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีก่ าหนด
5. ท่านประสบความสาเร็จในงานที่ปฏิบตั ิ หรือได้รบั มอบหมายทุก
งานเกิดจากการร่วมมือทีด่ แี ละได้รบั การยอมรับจากทุกฝ่ ายงาน
ในกิจการ
6. ท่านมีการปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนหรือตามแผนงานที่ได้กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครัง้
ด้านเวลา
7. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย ได้สาเร็จลุล่วง
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นทีช่ น่ื ชมของทุกฝ่ าย
8. ท่ า นแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน ตามความเป็ น จริง และ
นาเสนอต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลทันต่อเวลา
9. ท่ า นกระตือ รือ ร้ น ในการปฏิบ ัติง านตามที่ไ ด้ ร ับ มอบหมาย
เพื่อให้งานเสร็จตามเวลาทีน่ ายจ้างกาหนดเสมอ
ด้านทรัพยากร
10. ท่านสามารถลดการสูญเสียของการใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั ิ
งานได้อย่างมาก เนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้

ระดับความคิ ดเห็น
5 4 3 2 1
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ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน

ระดับความคิ ดเห็น
5 4 3 2 1

11. ท่านมีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกิจการในส่วนรวม ช่วย
ให้กจิ การได้รบั ประโยชน์สูงสุด
12. ท่ า นสามารถจัด ล าดับ ความส าคัญ ของการใช้ท รัพ ยากรที่มี
อย่างจากัดได้อย่างเหมาะสม
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ เกีย่ วกับจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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