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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาจรรยาบรรณของนกับญัชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนกั
บญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  มีกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 107 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยั พบวา่จรรยาบรรณ
ของนักบญัชีในดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นการรักษาความลบั และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของนกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 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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บทน า 

 ในยุคท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง การ
แข่งขนัยิ่งรุนแรงมากข้ึน ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความสามารถ
ในการบริหารงานสูง ขอ้มูลทางการบญัชีมีบทบาทส าคญั
ต่อองค์กรทุกประเภท ไม่เพียงแต่องค์กรธุรกิจท่ีมุ่งหวงั
ก าไรทั้งท่ีเป็นกิจการพณิชยกรรม กิจการอุตสาหกรรม และ
กิจการให้บริการ รวมถึงองค์กรท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร ขอ้มูล
ทางการบญัชีมีบทบาทต่อผูใ้ชภ้ายนอกองคก์รทุกประเภท
ทุกระดับตามวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันไป องค์กรท่ี
สามารถใช้ขอ้มูลทางการบัญชีให้เป็นประโยชน์ในการ
บริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะมีความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขันมากกว่า ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
วชิาชีพบญัชีเป็นวชิาชีพอิสระแขนงหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญั
กบัจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ ดว้ยเหตุผล
ท่ีว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ก่ผูใ้ชท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร ถา้
นกับญัชีขาดจริยธรรมสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของตลาด
จะผนัผวนได ้มาตรฐานวชิาชีพจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นใน
การควบคุมดูแลนักบัญชีในด้านจริยธรรมทางวิชาชีพ 
(จรรยา, 2556) ผูป้ระกอบวิชาชีพมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อ
ภาคธุรกิจเอกชนในการบนัทึกขอ้มูลบญัชี ในปี 2553 สภา
วิชาชีพบัญชี  จึ งได้ออกข้อบั งคับฉบับ ท่ี  19 เร่ื อง 
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ซ่ึงใน พรบ. 
วิชาชีพบัญชี 2547 ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี โดยให้สภาวิชาชีพบญัชี จดัท าจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีข้ึนเป็นภาษาไทย และอย่าง
น้อยจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีตอ้งประกอบด้วย  ความ
โปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม ความซ่ือสตัย์
สุจริต  ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และการรักษาความลบั (สภาวิชาชีพบัญชี , 
2553) ในขณะเดียวกันส านักงานบัญชีประกอบธุรกิจ
ในฐานะผูใ้ห้บริการรับท าบัญชีท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็น
ผูท้  าบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง รายงานขอ้มูล
ท่ีตรงตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนความจริงอนัเป็น

สาระส าคญัในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งใหบ้ริการใหอ้ยู่
ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพในด้านการจัดท า
บัญชี (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2555) การปฏิบัติตาม
หลกัจรรยาบรรณของนักบัญชีเป็นส่ิงส าคญั เพราะมี
ส่วนช่วยในการพฒันาระบบสังคมใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
ซ่ึ งถ้าส านั ก งานบัญ ชี น าห ลัก จ รรยาบ รรณ ม า
ประยกุตใ์ชใ้นส านกังานก็จะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพ
การท างานท่ีดีทั้งในดา้นเวลา ดา้นคุณภาพของงาน และ
ดา้นปริมาณงาน (ประชุม, 2547)   
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา
ดงักล่าว ส่วนใหญ่จะศึกษาเก่ียวกบันักบญัชีท่ีมีหน้าท่ี
จดัท าบญัชีโดยตรง ในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบังาน
นักบัญชี ประสิทธิภาพในการท างานของนักบัญชี 
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี มีการศึกษาจรรยาบรรณ
วชิาชีพท่ีคลา้ยกนัแต่ยงัมิไดศึ้กษาเก่ียวกบัจรรยาบรรณ
ของนักบัญชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชี ผูว้จิยัจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญ ชี ท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีท่ีปฏิบติังานใน
ส านกังานบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
เน่ืองจากอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมาประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบวิชาชีพบญัชี และมีส านกังานหลาย
แห่ง จึงศึกษาประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน
แต่ละส านักงานบัญ ชี เพื่ อน าผลการวิจัยท่ีได้มา
พัฒนาการท างานของนักบัญชี เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีท่ี
ปฏิบติังานในส านกังานบญัชี 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของนกั
บญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชี 
  3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน
ของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีในเขต
อ าเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
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4. เพื่อศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีท่ี
ปฏิบติังานในส านกังานบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา 
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกับญัชีท่ี
ปฏิบัติงานในส านักงานบัญชี ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 146 คน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการค านวณของ Taro Yamane ซ่ึงได้
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่
เกิน 0.05 ได้จ านวน 107 คน (อภินันท์ , สุธานันท์ , 
2550) ผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิอยา่งเป็น
สัด ส่วน  (Proportional Stratified Random Sampling)  
โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรในแต่ละ
ส านกังานบญัชี (กลัยา, 2558) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน   
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัจรรยาบรรณ
ของนักบัญชี โดยมีลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert Scale  
วดัระดับจรรยาบรรณของผู ้ตอบแบบสอบถามเป็น 5 
ระดบั (บุญชม, 2553) 
 ส่ วน ท่ี  3  เป็ น แบ บ ส อบ ถ าม เก่ี ยวกั บ
ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี โดยมีลกัษณะ
เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของ Likert Scale วดัระดับประสิทธิภาพ
การท างานของผูต้อบแบบสอบถามเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
จรรยาบรรณของนักบัญชีและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างานของนักบัญชี  มีลักษณะเป็นค าถาม

ปลายเปิดโดยให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น 
เม่ือไดค้  าตอบแลว้ผูว้จิยัไดน้ ามาจดัหมวดหมู่และน ามา
ประกอบการเขียนรายงาน 
 การตรวจสอบเคร่ืองมือคุณภาพ   
 1. การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยน า
แบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือช่วย
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความถูกตอ้ง
เหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เพื่ อน าข้อ เสนอแนะมา
ปรับปรุงและแกไ้ขแบบสอบถาม  
 2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค้่า
ความเช่ือมั่นของมาตรวดัจรรยาบรรณของนักบัญชี
เท่ ากับ  0.907 และค่ าความ เช่ื อมั่น ของม าตรวัด
ประสิทธิภาพการท างานเท่ากบั 0.952 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย  เพื่ อขอ
อนุญาตในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกับญัชี
ท่ีปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 107 คน 
 2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพแล้วไปจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง ไดแ้ก่ นักบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดนครราชสีมา จ านวน 107 
คน 
  
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิตเิชิงพรรณนา 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และการหา
ค่าร้อยละ (Percentage)   
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 
คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัจรรยาบรรณของนกับญัชี 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา โดยใช้วิธีหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) 
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 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 3 
คือ ประสิทธิภาพการท างานของนักบญัชีท่ีปฏิบติังาน
ในส านั ก งานบัญ ชี ใน เขตอ า เภอ เมื อง  จังห วัด
นครราชสีมาโดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)   
 สถิตเิชิงอนุมาน 
 1. ใช้ t-test, F-test ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีท่ี
ปฏิบติังานในส านกังานบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา ท่ีมีระดับอายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั 
 2. ใ ช้  Correlation Coefficient ใ น ก า ร
วิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
จรรยาบรรณของนักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน
บญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยใชค้่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ Pearson Correlation 
 3. ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ในการวเิคราะห์
จรรยาบรรณของนกับญัชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของนกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชีใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
    
ผลการวจิยั 

 1. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชีใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมมี

จรรยาบรรณอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่าอ ยู่ ใน ระดับ ม าก ทุ กด้ าน  โดยนั กบัญ ชี มี

จรรยาบรรณในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต อยู่ในระดับ

มาก เป็นอนัดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านการรักษา

ค ว าม ลับ  ด้ าน ค ว าม เท่ี ย ง ธ ร รม  ด้ าน ค ว าม รู้

ความสามารถ และดา้นความโปร่งใส ตามล าดบั 

 2. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชี 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ภาพรวมการ
ท างานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยนัก
บญัชีปฏิบติังานดา้นปริมาณงาน มีประสิทธิภาพอยูใ่น
ระดับมาก เป็นอนัดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านเวลา 
และดา้นคุณภาพของงาน ตามล าดบั 
 3. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชีใน
กัน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ท่ี มีอายุ
แตกต่างมีประสิทธิภาพการท างานในดา้นปริมาณงาน
แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD แล้ว
พบว่านักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีในเขต
อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา ท่ีมีอายุ 26-30 ปี มี
ประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงานแตกต่างจาก
นกับญัชีท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 4. จรรยาบรรณของนักบัญชีในด้านความรู้
ความสามารถ ดา้นการรักษาความลบั และดา้นความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนกั
บญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชีในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 69.50 (R2adj=0.695) 
         WEA = C+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6 
โดยท่ี       WEA  = ประสิทธิภาพการท าบญัชี 
  C = ค่าคงท่ี 
  B1,B2,B3,...B6 = ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของ
 ตวัแปรอิสระแต่ละตวั 
  X1 = ดา้นความโปร่งใส 
  X2 = ดา้นความเป็นอิสระ 
    X3 = ดา้นความเท่ียงธรรม 
  X4 = ดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต 
  X5 = ดา้นความรู้ความสามารถ 
  X6 = ดา้นการรักษาความลบั 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 นักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จรรยาบรรณของ
นักบัญชีภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก โดยนักบัญชีมี
จรรยาบรรณ ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นอนัดบัแรก 
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รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการรักษาความลบั ดา้นความเท่ียง
ธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ดา้นความเป็นอิสระ 
และดา้นความโปร่งใส ผูว้จิยัขออภิปรายผลดงัน้ี 
 1. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชี มี
จรรยาบรรณดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต ทั้งภาพรวมและ
รายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยนกับญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ขอ้มูลและรายงานขอ้มูลตามความจริงอยา่งถูกตอ้ง 
เช่ือถือได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิลปพร (2553) 
ท่ีกล่าววา่ ความซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นการท าธุรกิจอยา่
ตรงไปตรงมาภายในกรอบ จริยธรรมท่ีดี รายงานทาง
การเงินและสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเผยแพร่โดยบริษทัตอ้ง
แสดงภาพท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน 
ผลการด าเนินงานของบริษทั ความน่าเช่ือถือไดข้อง
รายงานข้ึนอยูก่บัความซ่ือสตัย ์สุจริตของผูจ้ดัท า และ
ผูน้ าเสนอ 
 2. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านกังานบญัชี มี
จรรยาบรรณดา้นการรักษาความลบั ทั้งภาพรวมและ
รายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยนกับญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
ไม่น าขอ้มูลขององคก์รไปเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตน ไม่วา่ดว้ยผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทรัพยสิ์น หรือ
ต าแหน่งหนา้ท่ี เวน้แต่กรณีเปิดเผยขอ้มูลตามสิทธิใน
ฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
สภาวชิาชีพบญัชี (2553) ท่ีกล่าววา่ การรักษาความลบั 
ตอ้งไม่น าขอ้มูลขององคก์ร ท่ีตนไดม้าจากการปฏิบติั
วชิาชีพ และความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้ง
ความลบัขององคก์รท่ีตนสงักดั ไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ี
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
จากองคก์ร เวน้แตใ่นกรณีท่ีเปิดเผยตามสิทธิ หรือ
หนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย หรือในฐานะผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี ตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ
องคก์ร ไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนหรือบุคคลอ่ืนโดย
มิชอบ 
 3. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี มี
จรรยาบรรณดา้นความเท่ียงธรรม ทั้งภาพรวมและราย
ขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยนักบญัชีปฏิบติังานดว้ยความ
ละเอียด รอบคอบ และระมดัระวงั พิจารณาปฏิบติัตาม

ข้อ เท็ จจ ริงต่ างๆ  อย่างยุติ ธรรม  โดยไม่ เห็ นแ ก่
ผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐณิชา (2556) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ือง ความคิดเห็นของผูท้  าบัญชีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวดัเชียงใหม่ เก่ียวกับปัจจยัท่ีมี
ผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี พบว่า ผู ้ท าบัญชี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการมีจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี ดา้นความเท่ียง
ธรรมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 4. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี มี
จรรยาบรรณดา้นความรู้ความสามารถ ทั้งภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก โดยนักบัญชีปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีดว้ยความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาชีพท่ีได้
ศึกษามา น าความรู้ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติรัตน์, รติกร
(2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง สภาพแวดล้อมในการท างาน 
และความรู้ความสามารถของนักบัญชีท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพรายงานงบการเงินของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดั
นครราชสีมา ซ่ึงพบว่า ความรู้ความสามารถของนัก
บัญ ชีของธุร กิ จ  SMEs ใน จังห วัดนครราช สีม า 
ภาพรวมมีความรู้ความสามารถในระดบัมากเช่นกนั 

 5. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี มี
จรรยาบรรณดา้นความเป็นอิสระ ทั้งภาพรวมและราย
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยนักบญัชีปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่าง
ตรงไป ตรงมา และตามความเป็นจริง ไม่เจาะจงบุคคล
ใดบุคคลห น่ึง ห รือสั งกัดใคร อันท าให้ เกิดการ
ปฏิบติังานท่ีไม่เป็นอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สิทธิกร (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
จรรยาบ รรณ ของผู ้ป ระกอบ วิ ช าชี พบัญ ชี กับ
ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีธุรกิจประกัน
วินาศภยัเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า นักบัญชีธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเขตภาคเหนือตอนบนมีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี ดา้นความเป็นอิสระ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 6. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี มี
จรรยาบรรณดา้นความโปร่งใส ทั้งภาพรวมและรายขอ้
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อยูใ่นระดบัมาก โดยนกับญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดหลกั
พิทกัษผ์ลประโยชน์ และช่ือเสียงขององคก์ร ยึดมัน่ใน
หลกัการจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่
มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าเก่ียวด้วยทรัพย์สินหรือ
ต าแหน่งงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา 
(2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผู ้ท าบัญชี
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เก่ียวกับปัจจัยท่ี มีผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
พบวา่ ผูท้  าบญัชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ดา้นความโปร่งใสอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 นักบัญชีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานบัญชีใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา ภาพรวมการ
ท างานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยนักบัญชี
ปฏิบติังานดา้นปริมาณงาน มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั
มากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ดา้นเวลา และดา้น
คุณภาพของงาน ผูว้จิยัขออภิปรายผลดงัน้ี 
 1. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี มี

ประสิทธิภาพการท างานดา้นปริมาณงาน ทั้งภาพรวม

และรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยนักบัญชีปฏิบัติงาน

ตามความรับผิดชอบในปริมาณงานท่ี เหมาะสม 

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ชัดเจน ตามเป้าหมาย

ของงานท่ีก าหนดไว ้แมจ้ะมีความรับผิดชอบงานมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ประชุม (2547) ท่ี

กล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบัติงาน ท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยปริมาณท่ีแล้วเสร็จมีมากกว่าจ านวน

งาน และเวลาท างานตามปกติ 

 2. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี มี
ประสิทธิภาพการท างานดา้นเวลา ทั้งภาพรวมและราย
ข้ออยู่ ใน ระดับมาก  โดยนั กบัญ ชีป ฏิบั ติ งาน ท่ี
รับผิดชอบแล้วเสร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้
เขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานบญัชี สามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็วตามเป้าหมาย ตรงเวลา และแลว้เสร็จเป็น
ปัจจุบันเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกันแนวคิดของ ประชุม 

(2547) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด
หรือมาตรฐานท่ีตั้งไว ้ขอ้มูลท่ีน าไปใชใ้นการตดัสินใจ
ในปัญหาต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องได้ตามความต้องการ 
ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากการรายงานท่ีทันต่อเวลากับความเช่ือถือได้ของ
รายงานนั้น 

 3. นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี มี

ประสิทธิภาพการท างานด้านคุณภาพของงาน ทั้ ง

ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยนักบัญชี

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ชัดเจน เช่ือถือได้ น าความรู้

ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวม 

ประเมิน และสรุปขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ประชุม (2547) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถ

ในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จโดยงานท่ี

ปฏิบัตินั้ นมีคุณภาพสูงหรือดีมากน้อยเพียงใด ส่วน

ใหญ่มักก าหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความ

ครบถว้น ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้เรียบร้อยและสมบูรณ์ ตาม

ก าหนด นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงความผิดพลาด หรือ

ขอ้บกพร่องของงานนั้นดว้ยการควบคุมงาน เพ่ือก ากบั

ใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติังานไดม้าตรฐาน 

 นักบญัชีท่ีปฏิบติังานในส านักงานบญัชี ท่ีมี

อายแุตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ลดัดา (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง บรรยากาศ

องค์ก ร ท่ี มี ผลต่ อแรง จู งใจ ใน การท างาน  และ

ประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา : พนักงาน

ชัว่คราว บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 

พนกังานท่ีมีอายมุากอาจมีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ท่ีสูงกวา่พนกังานท่ีอายนุอ้ยกวา่ 

 จรรยาบรรณของนักบัญ ชี  ด้านความ รู้
ความสามารถ ดา้นการรักษาความลบั และดา้นความ
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ซ่ือสัตยสุ์จริต ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
นกับญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวณีา (2553) ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี
ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของผูท้  า
บัญชีในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ใน
จังห วัดพ ระน ค รศ รีอ ยุธ ย า  พ บ ว่ า  ปั จ จั ยด้ าน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ 
และด้ าน การ รักษ าความลับ  ส่ งผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพการท างานของผูท้  าบญัชี เช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อใหก้ารท างานของนกับญัชีท่ีปฏิบติังาน

ในส านกังานบญัชีปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัน้ี 

 1. ดา้นความโปร่งใส ส านกังานบญัชี ควรมี

การตรวจสอบขอ้มูลในการปฏิบติังานของนกับญัชี

เสมอวา่นกับญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้มูลท่ีไดรั้บมา

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง และนกับญัชี

ควรปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ปกปิด และบิดเบือนขอ้มูลไป

จากความจริง โดยยดึหลกัพิทกัษผ์ลประโยชน์ และ

ช่ือเสียงขององคก์ร 

 2. ดา้นความเป็นอิสระ นกับญัชีควรปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งอิสระ ตรงไปตรงมา ไม่มีบุคคลใดมาบงัคบั

ใหก้ระท าการท่ีบิดเบือนขอ้มูล และควรปฏิบติัหนา้ท่ี

ดว้ยความเป็นกลาง ไม่มีส่วนไดเ้สีย จากลูกคา้หรือจาก

ผูใ้ชบ้ริการ 

 3. ดา้นความเท่ียงธรรม นกับญัชีควรปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยปราศจากความอคติ และความล าเอียง ไม่

เห็นแก่ผลประโยชน์ และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

ถูกตอ้ง ตรงตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ดว้ยความละเอียด รอบคอบ และระมดัระวงั 

 4. ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต นักบัญชีควร

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง จริงใจ ไม่คดโกง ไม่

หลอกลวง มีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิทั้ งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

รายงานขอ้มูลตามความจริง ถูกต้อง เช่ือถือได้ และ

ตรวจสอบได้เสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

ส านกังานบญัชี และผูใ้ชบ้ริการ 

 5. ดา้นความรู้ความสามารถ ส านักงานบญัชี

ควรมีการท าแบบทดสอบความช านาญในสาขาวชิาชีพ 

และทดสอบงานท่ีนักบญัชีรับผิดชอบ เพื่อมอบหมาย

งานให้นกับญัชีไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งปลูกฝังให้

นักบัญชีเอาใจใส่ในงาน อย่างเต็มความสามารถ ตาม

มาตรฐานการปฏิบั ติ งาน  ส่งผลให้การท างาน มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6. ด้านการรักษาความลบั นักบัญชีควรเก็บ

รักษาขอ้มูลขององคก์รไวเ้ป็นอยา่งดี และปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามสิทธิ และหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย เวน้แต่

กรณีเปิดเผยขอ้มูลตามสิทธิในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ไม่เปิดเผยขอ้มูลเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 

 7. ดา้นเวลา ส านักงานบญัชีควรก าหนดการ

ควบ คุมการท างาน ให้ เป็ น ระบบ  แบบ แผน  มี

กฎระเบียบท่ีแน่นอน เพ่ือใหน้กับญัชีปฏิบติังานโดยใช้

เวล าให้ น้ อ ย ท่ี สุ ด  แล ะป ฏิ บั ติ ง าน ได้ทั น ต าม

ก าหนดเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดการสะสมงานท่ีคัง่คา้ง และ

ลา้ชา้มากเกินไป 

 8. ด้ าน คุณ ภาพของงาน  นั กบัญ ชีค วร

ปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลไดถู้กตอ้ง เพียงพอ 

และครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้

ความสามารถท่ีได้ศึกษามาอย่างเต็มท่ี  เพ่ือให้การ

ปฏิบติังานออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 9. ดา้นปริมาณงาน ส านกังานบญัชีควรมีการ

รับงานในปริมาณงานท่ีเหมาะสมกบัจ านวนนกับญัชี มี

การกระจายงานตามความรู้ความสามารถของนกับญัชี  
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เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และลด
ความเสียหายใหน้อ้ยท่ีสุด 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ภาคนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ย
ความช่วยเหลือแนะน าของ อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
ซ่ึงได้ให้ค  าแนะน าและข้อ คิด เห็นต่ างๆ  อัน เป็น
ประโยชน์ในการท าวิจยั และคอยให้ความช่วยเหลือใน
ทุกๆ ด้าน  อีกทั้ งย ังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ี เกิด ข้ึน
ระหวา่งการด าเนินการวิจยั ตลอดจนการคน้ควา้หาขอ้มูล
ในการจดัท าภาคนิพนธ์ ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณไว ้
ณ โอกาสน้ี 
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดามารดา 
และครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ไดรั้บการศึกษาเรียน
ในระดับ ท่ี สูง ข้ึน  คอยช่วยเห ลือและให้ก าลังใจ 
ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือ ต ารา และบทความต่าง ๆ ท่ีให้
ความรู้แก่ผู ้เขียนจนสามารถท าให้ภาคนิพนธ์ฉบับน้ี
ส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการ
 รับรองคุณภาพส านกังานบญัชีพ.ศ. 2555. 
 กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณิชย;์ 2555. 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. สถิติส าหรับงานวจิยั. พิมพค์ร้ังท่ี 
 9. กรุงเทพฯ: สามลดา; 2558. 
จรรยา อุทารสวสัด์ิ. การบัญชี [วารสารออนไลน์]. 
 2556 [อา้งเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2558]. จาก 
 https://sites.google.com/site/kroocherry/ho
 me/kar-baychi.    
ฐิติรัตน์ มีมาก, รติกร บุญสวาท. สภาพแวดลอ้มในการ
 ท างาน และความรู้ความสามารถของนกั
 บญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน
 ของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครราชสีมา. 
 รายงานวจิยั. นครราชสีมา: มหาวิทยาลยัวงษ์
 ชวลิตกลุ; 2557. 

ณฐัณิชา กาวชิยั. ความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดั
 เชียงใหม่ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
 จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี. [การคน้ควา้อิสระ
 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต]. เชียงใหม่: 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 2556. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวจิยัเบ้ืองตน้. พิมพค์ร้ังท่ี 8. 
 กรุงเทพฯ: สุริวยิะสาสน์; 2553. 
ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน : 
 หลกัการและทฤษฎี. พิมพค์ร้ังท่ี 8 กรุงเทพฯ: 
 เนติกลุการพิมพ;์ 2547. 
ปวณีา สุดลาภา. (2553). ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณแห่ง
 วชิาชีพบญัชีท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
 การท างานของผูท้  าบญัชี ในสถาน
 ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดั
 พระนครศรีอยธุยา. [วทิยานิพนธ์ปริญญา
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต]. มหาวิทยาลยั
 เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ; 2553. 
ลดัดา พชัรวภิา. บรรยากาศองค กรท่ีมีผลต อแรง
จูงใจ ในการท างาน และประสิทธิภาพในการ
 ท างาน กรณีศึกษา : พนกังานชัว่คราว บริษทั 
 ทรูคอรปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน). [สารนิพนธ์
 ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ:
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์; 2550. 
ศิลปพร ศรีจัน่เพชร. หลกัการพ้ืนฐานของ 
 ธรรมาภิบาล. วารสาร
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ [วารสาร
 ออนไลน์] 2553; 33(125): 1-3.  
สภาวชิาชีพบญัชี. จรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี. 
 เล่ม 127 ตอน 127ง ราชกิจจานุเบกษา; 
 2553. 
 
 
 
 

- 1130 -

https://sites.google.com/site/kroocherry/ho%09me/kar-baychi
https://sites.google.com/site/kroocherry/ho%09me/kar-baychi


 

 

HMP8-9 

สิทธิกร ด่านพิไลพร. ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
 จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีกบั
 ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีธุรกิจ
 ประกนัวนิาศภยัเขตภาคเหนือตอนบน. 
 [วทิยานิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต]. 
 มหาวทิยาลยัพิษณุโลก; 2558. 

อภินนัท ์จนัตะนี, สุธานนัท ์โพชาธาร. การวจิยัทาง
 ธุรกิจ. กรุงเทพฯ: พิทกัษอ์กัษร; 2550. 
 

- 1131 -




