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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของนัก
บัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ นักบัญชี ที่ ปฏิ บัติงานในสานักงานบัญชี ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา มี กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 107 คน วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่าจรรยาบรรณ
ของนักบัญชีในด้านความรู ้ความสามารถ ด้านการรักษาความลับ และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของนักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 69.50
ABSTRACT
The research aims to study the accountant’s code of ethics that affected accountant’s working efficiency
in the accounting offices in Muang District, Nakhon Rachasima Province. The questionnaire was employ to collect
the data. The research samples were 107 accountants working in accounting offices in Muang District, Nakhon
Ratchasima Province. The statistical methods analyzed with statistical package were the percentage, mean score ( X ),
t-test , F-test, correlation and multiple regression. The results reveal that the accountant’s code of ethics in terms of
competence, confidentiality and integrity accounting for 69.50 percent affected the accountant’s working efficiency
who worked in the accounting office in Muang District, Nakhon Ratchasima at the significant level of 0.05.
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บทนา
ในยุคที่ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง การ
แข่งขันยิ่งรุ นแรงมากขึ้น ผูบ้ ริ หารจึ งต้องมีความสามารถ
ในการบริ หารงานสู ง ข้อมูลทางการบัญชีมีบทบาทสาคัญ
ต่อองค์กรทุ กประเภท ไม่เพียงแต่องค์กรธุ รกิ จที่ มุ่งหวัง
กาไรทั้งที่เป็ นกิจการพณิ ชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม และ
กิ จการให้บริ การ รวมถึ งองค์กรที่ ไม่มุ่งหวังกาไร ข้อมูล
ทางการบัญชีมีบทบาทต่อผูใ้ ช้ภายนอกองค์กรทุกประเภท
ทุ กระดับตามวัตถุ ประสงค์ที่ แตกต่ างกันไป องค์ กรที่
สามารถใช้ขอ้ มู ลทางการบัญชี ให้เป็ นประโยชน์ในการ
บริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะมีความได้เปรี ยบในการ
แข่ งขันมากกว่า ตามภาวะเศรษฐกิ จที่ เปลี่ ยนแปลงไป
วิชาชีพบัญชีเป็ นวิชาชีพอิสระแขนงหนึ่งที่ให้ความสาคัญ
กับจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเป็ นพิเศษ ด้วยเหตุผล
ที่ ว่าผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสารสนเทศที่
ถูกต้องเชื่อถือได้แก่ผใู ้ ช้ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร ถ้า
นักบัญชีขาดจริ ยธรรมสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของตลาด
จะผันผวนได้ มาตรฐานวิชาชีพจึงเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นใน
การควบคุ มดู แลนักบัญชี ในด้านจริ ยธรรมทางวิชาชี พ
(จรรยา, 2556) ผูป้ ระกอบวิชาชีพมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ภาคธุรกิจเอกชนในการบันทึกข้อมูลบัญชี ในปี 2553 สภา
วิ ช าชี พบั ญ ชี จึ งได้ อ อกข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อง
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิ ชาชี พบัญ ชี ซึ่ งใน พรบ.
วิชาชี พบัญชี 2547 ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี โดยให้สภาวิชาชี พบัญชี จัดทาจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ข้ ึ นเป็ นภาษาไทย และอย่าง
น้อยจรรยาบรรณวิชาชี พบัญชี ตอ้ งประกอบด้วย ความ
โปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต ความรู ้ ค วามสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิ บัติงาน และการรักษาความลับ (สภาวิชาชี พบัญชี ,
2553) ในขณะเดี ยวกันสานักงานบัญชี ประกอบธุ รกิ จ
ในฐานะผูใ้ ห้บ ริ การรั บท าบัญ ชี ที่ได้ข้ ึ นทะเบี ยนเป็ น
ผูท้ าบัญ ชี อ ย่างถู ก ต้อ งตามกฎหมาย ต้อ งเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง รายงานข้อมูล
ที่ ตรงตามความเป็ นจริ งไม่บิดเบื อนความจริ งอันเป็ น
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สาระสาคัญในการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งให้บริ การให้อยู่
ในกรอบของจรรยาบรรณวิ ชาชี พ ในด้านการจัด ท า
บัญชี (กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า, 2555) การปฏิ บัติตาม
หลักจรรยาบรรณของนักบัญชี เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาระบบสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้น
ซึ่ งถ้ า ส านั กงาน บั ญ ชี น าห ลั ก จ รรยาบ รรณ ม า
ประยุกต์ใช้ในสานักงานก็จะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิภาพ
การทางานที่ดีท้ งั ในด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน และ
ด้านปริ มาณงาน (ประชุม, 2547)
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ดังกล่าว ส่ วนใหญ่จะศึ กษาเกี่ยวกับนักบัญชีที่มีหน้าที่
จัดทาบัญ ชี โดยตรง ในด้านความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับงาน
นั ก บัญ ชี ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของนั ก บัญ ชี
ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี มี ก ารศึ ก ษาจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่คล้ายกันแต่ยงั มิได้ศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของนักบัญชี ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ที่ จ ะศึ ก ษาจรรยาบรรณของนั ก บั ญ ชี ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญชี ที่ปฏิ บตั ิงานใน
สานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
เนื่ อ งจากอ าเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มาประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบวิชาชีพบัญชี และมีสานักงานหลาย
แห่ ง จึงศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญชีใน
แต่ ล ะส านั ก งานบั ญ ชี เพื่ อ น าผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ม า
พัฒ นาการท างานของนั กบัญ ชี เพื่ อ ให้ การท างานมี
ประสิ ทธิภาพ และบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาจรรยาบรรณของนั ก บั ญ ชี ที่
ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของนัก
บัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี
3. เพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของนักบัญ ชี ที่ ป ฏิ บัติ งานในส านักงานบัญ ชี ในเขต
อ าเภอเมื อง จั ง ห วั ด น ครราชสี มา ตามลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์
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4. เพื่ อ ศึ ก ษาจรรยาบรรณของนั ก บั ญ ชี ที่
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของนั ก บั ญ ชี ที่
ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักบัญชีที่
ปฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานบั ญ ชี ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครราชสี มา จานวน 146 คน ขนาดของกลุ่ม
ตัว อย่า งใช้วิ ธี ก ารค านวณของ Taro Yamane ซึ่ งได้
กาหนดค่าความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่
เกิ น 0.05 ได้จ านวน 107 คน (อภิ นั น ท์ , สุ ธ านั น ท์ ,
2550) ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็ น
สั ด ส่ วน (Proportional Stratified Random Sampling)
โดยเที ยบสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละ
สานักงานบัญชี (กัลยา, 2558)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ทางาน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของนักบัญ ชี โดยมี ลกั ษณะเป็ นคาถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert Scale
วัด ระดับ จรรยาบรรณของผู ้ต อบแบบสอบถามเป็ น 5
ระดับ (บุญชม, 2553)
ส่ วน ที่ 3 เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ าม เกี่ ยวกั บ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญ ชี โดยมี ลกั ษณะ
เป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแนวคิ ด ของ Likert Scale วัด ระดับ ประสิ ท ธิ ภาพ
การทางานของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณของนักบัญ ชี และการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพ
ในการท างานของนั ก บั ญ ชี มี ล ัก ษณะเป็ นค าถาม
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ปลายเปิ ดโดยให้ก ลุ่ม ตัวอย่างได้แ สดงความคิ ด เห็ น
เมื่อได้คาตอบแล้วผูว้ จิ ยั ได้นามาจัดหมวดหมู่และนามา
ประกอบการเขียนรายงาน
การตรวจสอบเครื่ องมือคุณภาพ
1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยนา
แบบสอบถามฉบับ ร่ างเสนอต่ อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อ ช่ ว ย
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความถูกต้อง
เหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ เพื่ อ น าข้อ เสนอแนะมา
ปรับปรุ งและแก้ไขแบบสอบถาม
2. การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ได้ค่า
ความเชื่ อ มั่น ของมาตรวัด จรรยาบรรณของนักบัญ ชี
เท่ ากั บ 0.907 และค่ า ความเชื่ อมั่ น ของมาตรวั ด
ประสิ ทธิภาพการทางานเท่ากับ 0.952
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนั ง สื อจากมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอ
อนุญาตในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชี
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานบัญ ชี ใ นเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครราชสี มา จานวน 107 คน
2. น าแบบสอบถามที่ ได้รั บ การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพแล้ว ไปจัด เก็ บ ข้อ มู ล กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ย
ตนเอง ได้แก่ นักบัญชี ที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี
ในเขตอ าเภอเมื อง จังหวดนครราชสี ม า จานวน 107
คน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่ วนที่ 1
ข้อ มูล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้วิธี การ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และการหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่ วนที่ 2
คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักบัญชี
ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้วิธีห า
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation : S.D.)
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่ วนที่ 3
คือ ประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญชี ที่ปฏิ บตั ิงาน
ใน ส านั ก งาน บั ญ ชี ใน เข ตอ าเภอเมื อง จั ง ห วั ด
นครราชสี มาโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
สถิตเิ ชิงอนุมาน
1. ใช้ t-test, F-test ในการเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างของประสิ ท ธิ ภาพการทางานของนักบัญชี ที่
ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี ม า ที่ มี ร ะดับ อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน
2. ใ ช้ Correlation Coefficient ใ น ก า ร
วิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่
จรรยาบรรณของนักบัญ ชี ที่ ป ฏิ บัติ งานในสานักงาน
บัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson Correlation
3. ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์
จรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการ
ทางานของนักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ผลการวิจยั
1. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด นครราชสี มา ภาพรวมมี
จรรยาบรรณอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พ บ ว่ า อ ยู่ ใ น ระดั บ ม ากทุ กด้ า น โดยนั ก บั ญ ชี มี
จรรยาบรรณในด้านความซื่ อสัตย์สุ จริ ต อยู่ในระดับ
มาก เป็ นอัน ดับ แรก รองลงมา ได้แ ก่ ด้านการรั กษา

เป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มากทุ ก ด้าน โดยนัก
บัญชีปฏิบตั ิงานด้านปริ มาณงาน มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ น
ระดับมาก เป็ นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านเวลา
และด้านคุณภาพของงาน ตามลาดับ
3. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีใน
กั น เขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด นครราชสี มา ที่ มี อ ายุ
แตกต่างมีประสิ ทธิ ภาพการทางานในด้านปริ มาณงาน
แตกต่ างกัน เมื่ อ เปรี ย บเที ยบรายคู่ โ ดยวิธี LSD แล้ว
พบว่านักบัญชี ที่ปฏิ บัติงานในสานักงานบัญ ชี ในเขต
อาเภอเมื อง จังหวัด นครราชสี ม า ที่ มี อ ายุ 26-30 ปี มี
ประสิ ทธิ ภาพการทางานด้านปริ มาณงานแตกต่างจาก
นักบัญชีที่มีอายุ 31 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4. จรรยาบรรณของนักบัญ ชี ในด้านความรู ้
ความสามารถ ด้านการรั กษาความลับ และด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของนัก
บัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชีในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 69.50 (R2adj=0.695)
WEA = C+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6
โดยที่ WEA = ประสิ ทธิภาพการทาบัญชี
C
= ค่าคงที่
B1,B2,B3,...B6 = ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของ
ตัวแปรอิสระแต่ละตัว
X1
= ด้านความโปร่ งใส
X2
= ด้านความเป็ นอิสระ
X3
= ด้านความเที่ยงธรรม
X4
= ด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต
X5
= ด้านความรู ้ความสามารถ
X6
= ด้านการรักษาความลับ

ค ว าม ลั บ ด้ าน ค ว าม เที่ ยง ธ ร ร ม ด้ าน ค ว าม รู ้
ความสามารถ และด้านความโปร่ งใส ตามลาดับ
2. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ภาพรวมการ
ทางานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณา
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
นักบัญ ชี ที่ ปฏิ บัติงานในสานักงานบัญ ชี ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จรรยาบรรณของ
นัก บัญ ชี ภ าพรวมมี อ ยู่ใ นระดับ มาก โดยนั ก บัญ ชี มี
จรรยาบรรณ ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นอันดับแรก

HMP8-5
รองลงมาได้แก่ ด้านการรักษาความลับ ด้านความเที่ยง
ธรรม ด้านความรู ้ความสามารถ ด้านความเป็ นอิสระ
และด้านความโปร่ งใส ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลดังนี้
1. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี
จรรยาบรรณด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต ทั้งภาพรวมและ
รายข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยนักบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ข้อมูลและรายงานข้อมูลตามความจริ งอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิลปพร (2553)
ที่กล่าวว่า ความซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นการทาธุรกิจอย่า
ตรงไปตรงมาภายในกรอบ จริ ยธรรมที่ดี รายงานทาง
การเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่เผยแพร่ โดยบริ ษทั ต้อง
แสดงภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ความน่าเชื่อถือได้ของ
รายงานขึ้นอยูก่ บั ความซื่อสัตย์ สุ จริ ตของผูจ้ ดั ทา และ
ผูน้ าเสนอ
2. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี
จรรยาบรรณด้านการรักษาความลับ ทั้งภาพรวมและ
รายข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยนักบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่โดย
ไม่นาข้อมูลขององค์กรไปเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ส่วน
ตน ไม่วา่ ด้วยผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทรัพย์สิน หรื อ
ตาแหน่งหน้าที่ เว้นแต่กรณี เปิ ดเผยข้อมูลตามสิ ทธิใน
ฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สภาวิชาชีพบัญชี (2553) ที่กล่าวว่า การรักษาความลับ
ต้องไม่นาข้อมูลขององค์กร ที่ตนได้มาจากการปฏิบตั ิ
วิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้ง
ความลับขององค์กรที่ตนสังกัด ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากองค์กร เว้นแต่ในกรณี ที่เปิ ดเผยตามสิ ทธิ หรื อ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย หรื อในฐานะผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี ต้องไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับของ
องค์กร ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อบุคคลอื่นโดย
มิชอบ
3. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี
จรรยาบรรณด้านความเที่ยงธรรม ทั้งภาพรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมาก โดยนักบัญชี ปฏิ บตั ิงานด้วยความ
ละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง พิจารณาปฏิบตั ิตาม

ข้ อ เท็ จจริ งต่ า งๆ อย่ า งยุ ติ ธ รรม โดยไม่ เ ห็ น แก่
ผลประโยชน์ของบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งโดยเฉพาะ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐณิ ชา (2556) ที่ ได้ศึกษา
เรื่ อง ความคิ ดเห็ นของผูท้ าบัญชี วิสาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดเชี ยงใหม่ เกี่ ยวกับปั จจัยที่ มี
ผลต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ บั ญ ชี พบว่ า ผู ้ท าบั ญ ชี
วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความเที่ยง
ธรรมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
4. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี
จรรยาบรรณด้านความรู ้ความสามารถ ทั้งภาพรวมและ
รายข้อ อยู่ใ นระดับ มาก โดยนั ก บัญ ชี ป ฏิ บัติ ง านใน
หน้าที่ ดว้ ยความรู ้ความสามารถตามสาขาวิชาชี พที่ ได้
ศึ กษามา นาความรู ้ และทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติรัตน์, รติกร
(2557) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพแวดล้อมในการท างาน
และความรู ้ ค วามสามารถของนั ก บั ญ ชี ที่ ส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพรายงานงบการเงินของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
นครราชสี ม า ซึ่ งพบว่า ความรู ้ ความสามารถของนัก
บั ญ ชี ข องธุ รกิ จ SMEs ใน จั ง ห วัด น ครราชสี มา
ภาพรวมมีความรู ้ความสามารถในระดับมากเช่นกัน
5. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี
จรรยาบรรณด้านความเป็ นอิสระ ทั้งภาพรวมและราย
ข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยนักบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ ได้อย่าง
ตรงไป ตรงมา และตามความเป็ นจริ ง ไม่เจาะจงบุคคล
ใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อสั ง กั ด ใคร อั น ท าให้ เ กิ ด การ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สิ ทธิ กร (2558) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่าง
จรรยาบ รรณ ข อ งผู ้ ป ระก อ บ วิ ช าชี พ บั ญ ชี กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของนัก บัญ ชี ธุ รกิ จ ประกัน
วินาศภัยเขตภาคเหนื อตอนบน พบว่า นักบัญชี ธุรกิ จ
ประกัน วิน าศภัยเขตภาคเหนื อตอนบนมี ระดับความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ
บัญชี ด้านความเป็ นอิสระ อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
6. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี
จรรยาบรรณด้านความโปร่ งใส ทั้งภาพรวมและรายข้อ
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HMP8-6
อยูใ่ นระดับมาก โดยนักบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดหลัก
พิทกั ษ์ผลประโยชน์ และชื่อเสี ยงขององค์กร ยึดมัน่ ใน
หลักการจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยไม่
มี ผ ลประโยชน์ ใ ดๆ ไม่ ว่ า เกี่ ย วด้ ว ยทรั พ ย์สิ น หรื อ
ตาแหน่ งงาน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ ณั ฐณิ ช า
(2556) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ท าบัญ ชี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ บั ญ ชี
พบว่า ผูท้ าบัญชีวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม มี
ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับการมี จรรยาบรรณวิชาชี พ บัญ ชี
ด้านความโปร่ งใสอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
นักบัญ ชี ที่ ปฏิ บัติงานในสานักงานบัญ ชี ใน
เขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครราชสี ม า ภาพรวมการ
ทางานมี ป ระสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมาก โดยนักบัญ ชี
ปฏิบตั ิงานด้านปริ มาณงาน มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับ
มากเป็ นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ดา้ นเวลา และด้าน
คุณภาพของงาน ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลดังนี้
1. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี

(2547) ที่ ก ล่ าวว่า ความสามารถในการปฏิ บัติ งานที่
ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จทันตามระยะเวลาที่ กาหนด
หรื อมาตรฐานที่ต้ งั ไว้ ข้อมูลที่นาไปใช้ในการตัดสิ นใจ
ในปั ญหาต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ ต ามความต้ อ งการ
ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาเปรี ยบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการรายงานที่ ทัน ต่ อเวลากับ ความเชื่ อ ถื อได้ของ
รายงานนั้น
3. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี

ประสิ ทธิ ภาพการทางานด้านปริ มาณงาน ทั้งภาพรวม

ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ เรี ยบร้อยและสมบูรณ์ ตาม

และรายข้ออยู่ในระดับ มาก โดยนักบัญ ชี ป ฏิ บัติงาน

ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้า นคุ ณ ภาพของงาน ทั้ ง
ภาพรวมและรายข้อ อยู่ใ นระดับ มาก โดยนั ก บัญ ชี
ปฏิ บั ติ ง านได้ถู ก ต้อ ง ชัด เจน เชื่ อ ถื อ ได้ น าความรู ้
ใหม่ ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน รวบรวม
ประเมิน และสรุ ปข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ ประชุ ม (2547) ที่ กล่าวว่า ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จโดยงานที่
ปฏิ บัติ น้ ัน มี คุ ณ ภาพสู งหรื อ ดี ม ากน้อ ยเพี ยงใด ส่ ว น
ใหญ่ ม ัก ก าหนดว่า คุ ณ ภาพของงานจะต้อ งมี ค วาม
กาหนด นอกจากนี้ ยงั ต้องคานึ งถึงความผิดพลาด หรื อ

ตามความรั บ ผิ ด ชอบในปริ มาณงานที่ เ หมาะสม

ข้อบกพร่ องของงานนั้นด้วยการควบคุมงาน เพื่อกากับ

สามารถปฏิ บัติ งานได้ถู กต้อ ง ชัดเจน ตามเป้ าหมาย
ของงานที่กาหนดไว้ แม้จะมีความรับผิดชอบงานมาก
ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ ประชุ ม (2547) ที่

ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานได้มาตรฐาน
นักบัญชี ที่ปฏิ บตั ิงานในสานักงานบัญชี ที่ มี
อายุแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพการทางานแตกต่างกัน

กล่ า วว่ า ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ

อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

มอบหมาย โดยปริ ม าณที่ แล้วเสร็ จมี มากกว่าจานวน

งานวิจยั ของ ลัดดา (2550) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง บรรยากาศ

งาน และเวลาทางานตามปกติ
2. นักบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานบัญชี มี
ประสิ ทธิ ภาพการทางานด้านเวลา ทั้งภาพรวมและราย
ข้ อ อยู่ ใ น ระดั บ มาก โดยนั ก บั ญ ชี ป ฏิ บั ติ งาน ที่
รั บ ผิ ด ชอบแล้ว เสร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้
เข้าใจขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานบัญชี สามารถทางานได้
อย่างรวดเร็ วตามเป้ าหมาย ตรงเวลา และแล้วเสร็ จเป็ น
ปั จจุ บัน เสมอ ซึ่ งสอดคล้อ งกัน แนวคิ ดของ ประชุ ม
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องค์ ก รที่ มี ผลต่ อแรงจู ง ใจใน การท างาน แล ะ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน กรณี ศึ ก ษา : พนั ก งาน
ชัว่ คราว บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) พบว่า
พนักงานที่มีอายุมากอาจมีประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ที่สูงกว่าพนักงานที่อายุนอ้ ยกว่า
จรรยาบรรณของนั ก บั ญ ชี ด้ า นความรู ้
ความสามารถ ด้านการรั กษาความลับ และด้านความ

HMP8-7
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
นักบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวีณา (2553) ที่
ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพบัญชี
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของผูท้ า
บัญ ชี ใ นสถานประกอบการนิ ค มอุ ต สาหกรรม ใน
จั ง ห วั ด พ ระ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า พ บ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
จรรยาบรรณแห่ งวิช าชี พ ด้านความรู ้ ค วามสามารถ
และด้ า น การรั ก ษ าความลั บ ส่ งผ ลกระท บ ต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทางานของผูท้ าบัญชี เช่นกัน

หลอกลวง มี เจตนาที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ทั้งต่ อ ตนเองและผูอ้ ื่ น
รายงานข้อ มู ลตามความจริ ง ถู กต้อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ และ
ตรวจสอบได้เสมอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
สานักงานบัญชี และผูใ้ ช้บริ การ
5. ด้านความรู ้ความสามารถ สานักงานบัญชี
ควรมีการทาแบบทดสอบความชานาญในสาขาวิชาชีพ
และทดสอบงานที่ นักบัญชี รับผิดชอบ เพื่อมอบหมาย
งานให้นกั บัญชีได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งปลูกฝังให้
นักบัญชี เอาใจใส่ ในงาน อย่างเต็มความสามารถ ตาม

ข้ อเสนอแนะ

มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ส่ งผลให้ ก ารท างาน มี

เพื่อให้การทางานของนักบัญชีที่ปฏิบตั ิงาน

ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ในสานักงานบัญชีปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

6. ด้านการรักษาความลับ นักบัญ ชี ควรเก็บ

ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะดังนี้

รักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิหน้าที่

1. ด้านความโปร่ งใส สานักงานบัญชี ควรมี

ตามสิ ทธิ และหน้าที่ ที่ กาหนดไว้ในกฎหมาย เว้น แต่

การตรวจสอบข้อมูลในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี

กรณี เปิ ดเผยข้อมูลตามสิ ทธิ ในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ

เสมอว่านักบัญชีปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อมูลที่ได้รับมา

ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง และนักบัญชี

7. ด้านเวลา สานักงานบัญชี ควรกาหนดการ

ควรปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ปกปิ ด และบิดเบือนข้อมูลไป

ควบ คุ มการท างาน ให้ เป็ น ระบ บ แบ บ แผ น มี

จากความจริ ง โดยยึดหลักพิทกั ษ์ผลประโยชน์ และ

กฎระเบียบที่แน่นอน เพื่อให้นกั บัญชีปฏิบตั ิงานโดยใช้

ชื่อเสี ยงขององค์กร

เวล าให้ น้ อ ยที่ สุ ด แ ล ะป ฏิ บั ติ งาน ได้ ทั น ต าม

2. ด้านความเป็ นอิสระ นักบัญชีควรปฏิบตั ิ

กาหนดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมงานที่คง่ั ค้าง และ

หน้าที่อย่างอิสระ ตรงไปตรงมา ไม่มีบุคคลใดมาบังคับ

ล้าช้ามากเกินไป

ให้กระทาการที่บิดเบือนข้อมูล และควรปฏิบตั ิหน้าที่

8. ด้ า น คุ ณ ภาพ ข อ งงาน นั ก บั ญ ชี ค วร

ด้วยความเป็ นกลาง ไม่มีส่วนได้เสี ย จากลูกค้าหรื อจาก

ปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง เพียงพอ

ผูใ้ ช้บริ การ

และครบถ้วนตามที่ ได้รั บ มอบหมาย โดยใช้ค วามรู ้

3. ด้านความเที่ยงธรรม นักบัญชีควรปฏิบตั ิ

ความสามารถที่ ไ ด้ศึ ก ษามาอย่า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ ก าร

หน้าที่โดยปราศจากความอคติ และความลาเอียง ไม่

ปฏิบตั ิงานออกมามีประสิ ทธิภาพมากที่สุด

เห็นแก่ผลประโยชน์ และปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ

9. ด้านปริ มาณงาน สานักงานบัญชีควรมีการ

ถูกต้อง ตรงตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

รับงานในปริ มาณงานที่เหมาะสมกับจานวนนักบัญชี มี

ด้วยความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง

การกระจายงานตามความรู ้ความสามารถของนักบัญชี

4. ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต นั ก บั ญ ชี ค วร
ปฏิ บัติห น้าที่ ด้วยความซื่ อตรง จริ งใจ ไม่คดโกง ไม่
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HMP8-8
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด และลด
ความเสี ยหายให้นอ้ ยที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
ภาคนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วย
ความช่วยเหลือแนะนาของ อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์
ซึ่ งได้ ใ ห้ ค าแนะน าและข้ อ คิ ด เห็ นต่ า งๆ อั น เป็ น
ประโยชน์ในการทาวิจยั และคอยให้ความช่วยเหลือใน
ทุ ก ๆ ด้ า น อี ก ทั้ งยัง ช่ ว ยแก้ ปั ญหาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างการดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนการค้นคว้าหาข้อมูล
ในการจัดทาภาคนิ พนธ์ ผูว้ ิจยั จึ งขอกราบขอบพระคุณไว้
ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณบิดามารดา
และครอบครัว ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ได้รับการศึ กษาเรี ยน
ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น คอยช่ ว ยเหลื อ และให้ ก าลั ง ใจ
ตลอดจนผูเ้ ขียนหนังสื อ ตารา และบทความต่าง ๆ ที่ ให้
ความรู ้ แก่ ผู ้เขี ยนจนสามารถท าให้ ภาคนิ พนธ์ ฉบั บนี้
สาเร็ จได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้ างอิง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองคุณภาพสานักงานบัญชีพ.ศ. 2555.
กรุ งเทพฯ: กระทรวงพาณิ ชย์; 2555.
กัลยา วานิชย์บญั ชา. สถิติสาหรับงานวิจยั . พิมพ์ครั้งที่
9. กรุ งเทพฯ: สามลดา; 2558.
จรรยา อุทารสวัสดิ์. การบัญชี [วารสารออนไลน์].
2556 [อ้างเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558]. จาก
https://sites.google.com/site/kroocherry/ho
me/kar-baychi.
ฐิติรัตน์ มีมาก, รติกร บุญสวาท. สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน และความรู ้ความสามารถของนัก
บัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน
ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มา.
รายงานวิจยั . นครราชสี มา: มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล; 2557.
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