ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรูค้ วามเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีไทย
Factors Affecting Knowledge and Understanding in Accounting
Professional Ethics of Thai Accountants
มัณฑนา แก้วดวงเล็ก1 ขนิฐา นิลรัตนานนท์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ของ
นักบัญชีไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ของนักบัญชีไทย
โดยกําหนดขอบเขตเฉพาะนักบัญชีที่เป็นผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผลการวิจัยพบว่า
1. ในภาพรวมนักบัญชีไทยมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่
ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) = 9.75, ค่ามัธยฐาน (Median) = 10.00, ค่าฐานนิยม (Mode)
= 9, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) = 2.555)
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของนัก
บัญชีไทย เป็นดังนี้ ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้ข่าวสารจะส่งผลต่อระดับความรู้
ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากที่สุดและเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเชิง
บวกอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในระดับรองลงมา คือ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ในเชิ ง ลบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า
มีความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้ 1) เพศ
และประสบการณ์การทํางานด้านบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณผู้
ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องนั ก บั ญ ชี ไ ทย 2) อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทย โดยพบว่านักบัญชีที่มีอายุต่ําว่า 30 ปี มีความรู้
ความเข้ า ใจในจรรยาบรรณผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี สู ง กว่ า นั ก บั ญ ชี ที่ มี อ ายุ ใ นช่ ว งอื่ น 3)ระดั บ
การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนัก
บัญชีไทย โดยพบว่านักบัญชีที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณผู้
1อาจารย์ประจํา

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี สู ง กว่ า นั ก บั ญ ชี ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4) อาชี พ ทางด้ า นบั ญ ชี มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทย โดย
พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสูงกว่า
วิชาชีพอื่น
คําสําคัญ: นักบัญชี, ความรู้ความเข้าใจ, จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
Abstract
The purposes of this research were to study 1) The level of knowledge and
understanding in Accounting Professional Ethics under Regulations No. 19 of the Code
of Accounting Professional Ethics B.E. 2553 (2010) of Thai Accountants; 2) The factors
that affect knowledge and understanding in Accounting Professional Ethics under
Regulations No. 19 of the Code of Accounting Professional Ethics B.E. 2553 (2010) of
Thai Accountants.
The results show that
1. Thai accountants had knowledge and understanding in Accounting
Professional Ethics in high level (Mean = 9.75 Median = 10.00 Mode = 9 Standard
Deviation = 2.555).
2. Significant factors affecting knowledge and understanding in Accounting
Professional Ethics of Thai Accountants were promoting activities and information
perception of Accounting Professional Ethics factors which has positive impact, while
attitude toward Accounting Professional Ethics factors has negative impact. Moreover,
The study found out the correlation between personal data of sampling group with a
level of knowledge and understanding in Accounting Professional Ethics, as the
following 1) Gender and experience have no correlation with a level of knowledge and
understanding in Accounting Professional Ethics of Thai Accountants. 2) Age has
correlation with a level of knowledge and understanding in Accounting Professional
Ethics of Thai Accountants. Accountants whose age under 30 has more knowledge and
understanding in Accounting Professional Ethics than other ageing group. 3) Education
has correlation with a level of knowledge and understanding in Accounting Professional
Ethics of Thai Accountants. Accountants who got a master degree have more
knowledge and understanding in Accounting Professional Ethics than other education
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level. 4) Accounting career has correlation with a level of knowledge and
understanding in Accounting Professional Ethics of Thai Accountants. Certified Public
Accountant has more knowledge and understanding in Accounting Professional Ethics
than other career.
Keywords: Accountant, Knowledge and Understanding, Accounting Professional Ethics
บทนํา
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละบุคคลและธุรกิจมีความซับซ้อนและเต็มไป
ด้วยการแข่งขัน และเมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจระดับโลกที่มีการเจริญเติบโตทางสังคมมากขึ้น
ส่งผลทําให้ค่านิยมต่างๆ เปลี่ยนไปเป็นวัตถุนิยม การประกอบธุรกิจก็มุ่งเน้นที่ความมั่นคั่งและมั่นคง
ทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กําไรสูงสุด ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ โดยไม่คํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จริยธรรมหรือจรรยาบรรณจึงเป็นหลักพื้นฐานที่สําคัญเพื่อยกระดับ
ความเป็นคนดีในสังคม ธุรกิจจะประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายได้นั้นกําลังคนมีส่วนสําคัญ
อย่างยิ่ง และหากต้องการความยั่งยืนจะต้องมีการพัฒนาจิตใจคนให้มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
การมีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองและกิจการอย่างยั่งยืนสามารถเกิดได้จาก
การมีความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งการมีจรรยาบรรณ ด้วยเหตุนี้ จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพจึงเป็นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ยึดถือและนําไปปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้สังคมธุรกิจเป็นสังคมที่ดีงาม มี
ความยุติธรรม และความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพบัญชีซึ่งถือว่ามีส่วนสําคัญต่อองค์อย่าง
มากที่ควรต้องยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพบัญชีต่อบุคคลต่างๆ ในสังคม เพื่อให้การ
ให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้กําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีโดยออกเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นกรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และผู้ใช้บริการงานให้
ความเชื่อมั่น จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี โดยแต่เดิม
นั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 ซึ่งได้กําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติทาง
วิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชี ต่อมาพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กําหนดให้
ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในเบื้องต้นนี้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการ
ควบคุมโดยตรง ได้แก่ ผู้สอบบัญชีและผู้ทําบัญชีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี โดยมีการกําหนดหั วข้อของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชี พบัญชีใ นเรื่อง ความ
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โปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ (นนทวรรณ ยมจินดา,
2549) และต่อมาสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกข้อบังคับเรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2553 ซึ่งมีความสําคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างมาก ในการช่วยส่งเสริม พัฒนา และกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพบัญ ชี โดย
ข้อบังคับดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาตามข้อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมี
ความสอดคล้องกับ Fundamental Principle ที่กําหนดโดย IFAC
จรรยาบรรณเป็นเรื่องของคน จิตใจ พฤติกรรมของบุคคล และเป็นสิ่งที่ดีควรยึดถือปฏิบัติ จาก
การศึกษาของ สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, (2549) พบว่าอุปสรรคและข้อจํากัดในการปลูกฝังจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ได้แก่การขาดจิตสํานึก ความรับผิดชอบ และความโลภของนักบัญชี
ระบบการควบคุมคุณภาพยังไม่เข้มงวดและประสิทธิภาพไม่เพียงพอ เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
ไม่เห็นความสําคัญของงานด้านบัญชี ดังนั้นแนวทางในการปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจึงควรเริ่ม
ปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรมตั้ ง แต่ เ ด็ ก และในสถานศึ ก ษามี ร ะบบการยกย่ อ งและส่ ง เสริ ม คนดี มี ก าร
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และตอกย้ําเรื่องจรรยาบรรณอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งปัจจัยที่จะทํา
ให้การปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนจะต้องมีการพัฒนาปลูกฝั่ง
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักบัญชีที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นอกจากจะทํ าให้ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ถู กต้ อง ครบถ้วน และทัน เวลาแล้ วยั งทํา ให้ ข้อ มู ล ทางการเงิ น
น่าเชื่อถือสามารถสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นทั้งต่อลูกค้าและงบการเงินของกิจการนั้นๆ ด้วย
ในทางตรงกันข้ามหากนักบัญชีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อ
ชื่อเสียงและภาพพจน์ของนักบัญชีและองค์กร ขณะที่ในทางกฎหมายก็จะถือว่าเป็นผู้ประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณ ซึ่งต้องได้รับโทษจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณด้วย จะเห็นได้ว่าเรื่องของจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีนั้นได้สร้างเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนักในโลกธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น กรณี
การล้มละลายของกรณีการล้มละลายของบริษัทเอนรอนที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้
ทราบได้ว่าผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีของบริษัทเอนรอนขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งไม่ได้ใช้หลักความ
ระมัดระวังในการบันทึกบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี หรือไม่แนะนําหลักการบัญชีโดย
ละเอียดและถูกต้อง นอกจากนี้การตัดสินใจโดยส่วนใหญ่ของผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีของบริษัทเอน
รอนที่ได้กระทําไปโดยได้รับการยอมรับจากผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทเอนรอน ซึ่งกล่าวได้ว่า
ผู้สอบบัญชีก็ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพเช่นกัน อีกทั้งเมื่อข้อมูลที่บิดเบือนถูกเปิดเผย เอกสารสําคัญ
บางส่วนถูกทําลายโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน จํากัด ทําให้เห็นถึงการขาด
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอย่างจงใจ ขาดความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม
ขาดความเป็นกลาง และปกปิดข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากผลประโยชน์ของบริษัทเอนรอน (สิงห์ชัย
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อรุ ณ วุ ฒิ พ งศ์ , 2549) นอกจากนี้ ยั ง มีบ ริ ษั ท อื่ น ๆ อี ก ที่ ต้ อ งประสบปั ญ หาจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น บริษัทเวิร์ลคอมและบริษัท ซีรอคซึ่งล้มละลายโดยมีสาเหตุหนึ่งมาจากการ
ที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงินอย่างเหมาะสม
(นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา และคณะ, 2548)
ดังนั้น จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
นักบัญชียิ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญขององค์กรในการนําเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส เป็น
อิ ส ระ เที่ ย งธรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ ง เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า และ
ผลประโยชน์โดยรวมของสาธารณชน เป็นผลให้นักบัญชีต้องยึดมั่นต่อจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญและตระหนักถึงการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพให้กับนักบัญชี เพื่อนําไปปฏิบัติจริงในการประกอบ
วิชาชีพอย่างประสบความสําเร็จทั้งตนเองและกิจการ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ ก ษาระดั บความรู้ ค วามเข้า ใจในจรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิช าชี พ บั ญ ชี ตาม
ข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ของนักบัญชีไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ของนักบัญชีไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักบัญชีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพทางด้านการ
บัญชีและประสบการณ์การทํางาน มีความรู้ความเข้าในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2553 แตกต่างกัน
2. นักบัญชีที่มีทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าในจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 แตกต่างกัน
3. การรั บ รู้ ข่ า วสารที่ แ ตกต่ า งกั น ทํ า ให้ นั ก บั ญ ชี มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ในจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 แตกต่างกัน
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมที่แตกต่างกัน ทําให้นักบัญชีมีความรู้ความเข้าในจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 แตกต่างกัน
5. นั ก บั ญ ชี ที่ มี ค วามสนใจในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ แตกต่ า งกั น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 แตกต่างกัน
6. สภาพแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกั น ทํ า ให้ ผู้ ทํ า บั ญ ชี มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ในจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 แตกต่างกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้
ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
ได้จัดทําแบบสอบถามโดยการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวคิดและ
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และมีการให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความแม่นยํามากขึ้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีภาษีอากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มของผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีภาษีอากรไทย อ้างอิง
ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติข้อมูลเบื้องต้นการสํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2558
ขนาดตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนของการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคํานวณตามเกณฑ์ของ
Yamane (1967) ในการหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนยอมรับได้อยู่ที่
5% จากการคํานวณนํามาซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมคือ 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบงานวิจัยที่กําหนดขึ้น
และแบ่ ง กลุ่ ม ปั จ จั ย ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า งานวิ จั ย ในอดี ต ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพทางด้านการบัญชี และประสบการณ์การทํางานด้านบัญชี
ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2553 โดยใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งแต่ละคําถามจะมีค่าตอบเป็นตัวเลือก 5 ระดับ
การคํานวณค่าทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่คํานวณได้ โดยใช้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.80
หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
1.81-2.60
หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อย
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คะแนนเฉลี่ย
2.61-3.40
หมายถึง ระดับความเห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
3.41-4.20
หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
หมายถึง ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นคําถามวัดระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 โดยอ้างอิง
จากแนวคิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับฉบับดังกล่าว ซึ่งคําตอบจะมี 2
ตัวเลือก ได้แก่ ใช่ หรือไม่ใช่ ผู้วิจัยจะวัดระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนที่ตอบถูกต้อง และเพื่อทดสอบความครอบคลุมและ
ความเข้าใจได้ของประเด็นคําถาม ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเด็นคําถามดังกล่าว โดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายของระดับคะแนนความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 5 หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 5-8 หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 8 หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจมาก
การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1 ในการสร้ างแบบสอบถามนั้ น ผู้วิจัยได้ศึ กษาค้ นคว้ าข้ อมู ลรายละเอียดจาก
เอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียง
ขั้นตอนที่ 2 นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ขั้นตอนที่ 3 นําเสนอเนื้อหากับผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจตัวเนื้อหาอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการเก็บข้อมูลจริงได้มีการจัดทําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด เพื่อนํามา
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Pre-test) เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดบกพร่อง และทําการแก้ไขแบบสอบถาม
เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ก่อนที่จะทําการแจกจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ทําการแจกแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 500 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยอาศัยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive
Statistics) ซึ่งค่ าสถิ ติที่ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี โดยอาศัยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive
Statistics) ซึ่ ง ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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3. การทดสอบความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านส่วนบุคคล
ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยใช้ ส ถิ ติ t-Test และการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-way
ANOVA)
4. การวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปร อันได้แก่ (1) ปัจจัยด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (2) ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร (3) ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม (4) ปัจจัยด้านความ
สนใจ (5) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 โดย
อาศั ย การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ (Correlation Analysis) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ข้ อมูล ส่ ว นบุค คลจากแบบสอบถามที่ไ ด้รับ ตอบกลั บ จํ านวน 372 ฉบั บ พบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.5) อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
30 – 35 ปี (ร้อยละ 21.5) และ 41 – 45 ปี ตามลํ าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดั บ
การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 68.8) รองลงมาคื อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท (ร้ อ ยละ30.9)
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพด้านบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ทําบัญชี (ร้อยละ72.6) และ
ประสบการณ์การทํางานด้านบัญชีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์อยู่ในระหว่างช่วงเวลา
น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 27.7) รองลงมาคือ ระหว่างช่วงเวลา 5 – 10 ปี (ร้อยละ 23.9)
2. การวัดความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทยนั้น จะมี
คะแนนเต็ม 15 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนมากแสดงว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากกว่าผู้
ที่ได้คะแนนน้อย ผลสรุปจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นระดั บ สูง (ค่ า เฉลี่ย เท่ า กั บ 9.75
คะแนน) แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดี
3. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในจรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต าม
ข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ของนักบัญชีไทย ผู้วิจัย
ได้คํานวณค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยพบว่า ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือ จรรยาบรรณผู้ประกอบ
วิ ชาชี พบั ญ ชี พ.ศ. 2553 มีค วามจํ าเป็ น สําหรั บวิ ช าชีพบัญ ชี รองลงมา ได้ แ ก่ (1)การปฏิ บัติต าม
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ทําให้ผลงานของนักบัญชีมีคุณภาพน่าเชื่อถือ และ
ผู้ใช้บริการให้ความเชื่อมั่น (2) จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 เป็นประโยชน์และ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และ (3) การเข้าสู่การเป็นประชาคม
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เศรษฐกิ จ อาเซี ย นเป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ นั ก บั ญ ชี ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในจรรยาบรรณผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 มีคะแนนความเห็นด้วยในระดับมาก ตามลําดับ
4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
(Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยต่างๆ เมื่อนําปัจจัยต่างๆ มาทดสอบด้วย KMO and Bartlett’s
Test พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.926 ซึ่งค่อนข้างสูง และมีค่า Significance เท่ากับ 0.00 แสดงว่า
ปัจจัยต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน มีความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย ผู้วิจัยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยโดยหมุนแกนแบบ Varimax เพื่อลดจํานวนตัวแปรโดยพิจารณาเฉพาะตัวแปรที่มี
น้ําหนักปัจจัย (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งสามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้ 5 ปัจจัย โดยทั้งห้า
ปั จ จั ย สามารถอธิ บายความแปรปรวนของตั วแปรทั้ งหมดได้ ร้ อ ยละ 66.16 และจากผลของการ
วิเคราะห์ปัจจัยนํามาซึ่งตัวแปรใหม่ 5 ตัวแปร ซึ่งจะนําไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป คือ
1. ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้ข่าวสาร
2. ปัจจัยด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ปัจจัยด้านความสนใจและการเรียนรู้
4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation)
ระหว่างปัจจัยชุดใหม่อีกครั้งเพื่อทดสอบว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันจริงๆ เป็นการให้แน่ใจว่าไม่
เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicolinearity) ในขณะที่ทําการทดสอบ พบว่า
ปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยที่ได้จากการสกัดปัจจัยนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ผู้วิจัยจึงได้นํา
ปัจจัยดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) ในลําดับถัดไป
4.1 การทดสอบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น มีผลการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยแสดงดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
ตัวแปรอิสระ :
ตัวแปรตาม :
ความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณ
บัญชี
วิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ
ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอย
Sig
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้ข่าวสาร
0.167
0.001*
ด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
-0.108
0.036*
ด้านความสนใจและการเรียนรู้
-0.017
0.740
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ตัวแปรตาม :
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก
* หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

Vol.11 No.3 September – December 2017

.

ตัวแปรอิสระ :
ความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี
ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอย
Sig
-0.025
0.624
0.021
0.682

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าปัจจัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้ข่าวสาร และปัจจัย
ด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีของนักบัญชีไทย เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้ข่าวสารจะส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยใจด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.2 การทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะแตกต่างกันตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลหรือไม่นั้น โดยปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ทางด้านบัญชี และประสบการณ์การทํางานด้านบัญชี มีผลการทดสอบสรุป ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรู้ความเข้าใจจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพทางด้านบัญชี

ประสบการณ์การทํางานด้านบัญชี
หมายเหตุ : = ไม่มีความสัมพันธ์, = มีความสัมพันธ์
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยใจด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์
และส่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในจรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นเชิ ง บวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีตามข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ของนักบัญชี
ไทย แสดงว่านักบัญชีให้ความสําคัญกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 โดยคิดว่า
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 มีความจําเป็นสําหรับวิชาชีพบัญชีมากที่สุด และเห็น
ว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ทําให้ผลงานของนักบัญชีมีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ และผู้ใ ช้บริการให้ความเชื่อมั่น จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชี พบัญ ชี พ.ศ. 2553 เป็น
ประโยชน์และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้นักบัญชีต้องมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ในระดับมาก และให้ความสําคัญกับปัจจัยอื่นๆ รองลงมา
การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการ
รั บ รู้ ข่ า วสารจะส่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ต่ อ
จรรยาบรรณวิ ชาชี พบัญ ชี นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัย ใจด้ านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้
ข่าวสารมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร และคณะ
(2556) ซึ่งกล่าวว่าบริษัทชั้นนําต่างๆ เช่น บริษัท บอช แอน ลอมบ์ (ประเทศไทย) และ Johnson
Controls, lnc. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนความมีจริยธรรมแก่บุคลากร โดยกําหนดไว้ในแนวทางในการ
ปฏิ บัติงานขององค์กร เพื่ อช่ วยเสริม สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี ทํ าให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานและแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่
งานวิจัยของ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2555) พบว่า นอกจากความรู้ในวิชาชีพและทักษะทางวิชาชีพแล้ว
นักบัญชียังต้องประกอบด้วยจรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพบัญชี โดยพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ
ที่เหมาะสมมีความสําคัญเท่ากับขีดความสามารถทางวิชาการเชิงปฏิบัติ โดยนําไปสู่ประโยชน์ต่อ
สาธารณะ และความอ่อนไหวที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ข้อเสนอแนะ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักบัญชียิ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญขององค์กรในการนําเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส เป็นอิสระ เที่ยง
ธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผลประโยชน์โดยรวม
ของสาธารณชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถนําผลการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ไปเป็น
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แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้กับนักบัญชีให้
เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นโดยให้ความสําคัญกับปัจจัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้ข่าวสาร
กล่ า วคื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ค วรหาแนวทางและวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม และเผยแพร่
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยใช้สื่อที่มีความหลากหลาย มีการจัดตั้งองค์กรหรือคณะกรรมการการ
ดูแลจรรยาบรรณในการช่วยส่งเสริมให้ความรู้ที่ชัดเจน แต่ละหน่วยงานควรจะมีการจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาทางด้านจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม พร้อมแจกเอกสารบรรยายกรณีศึกษาต่างๆ ที่เข้าใจง่าย
สําหรับปัจจัยด้านทัศนคติต่อจรรยาบรรณวิชาชีพมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพราะทัศนคติเป็นความรู้สึกทั้งในทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจ
ของการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรโดยประสบการณ์ที่ใช้อิทธิพล มี
ลักษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล โดย
อาจกล่าวได้ว่าทัศนคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ
ตัวและมีอิทธิพลอย่างมากต่อสิ่งที่นักบัญชีต้องการศึกษาซึ่งรวมไปถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถนําผลการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ไปเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้กับนักบัญชีเพื่อให้เกิดทัศนคติต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพในทางบวกเพราะจะมีผลทําให้นักบัญชีพร้อมที่ตอบสนองโดยการสนับสนุนและพร้อมที่จะ
เรียนรู้ในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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