
Received: Sep 24, 2020  Revised: Jan 16, 2021  Accepted: Jan 12, 2021  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลกัการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Awareness of the importance of compliance with the basic principles of 
ethics of accounting professionals in Bangkok 
  

สมชาย เลิศภริมยส์ุข 
Somchai Lertpiromsuk 

คณะบญัชี มหาวิทยาลยัธนบุร ี
Faculty of Accountancy, Thonburi University 

Somchai-cpd@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เปรียบเทียบการตระหนักถึงความส าคัญฯ จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยขององค์กร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 610 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการศึกษา พบว่า (1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีการตระหนัก

ถึงความส าคัญฯ มากที่สุด ในด้านความโปร่งใส และมีการตระหนักถึงความส าคัญฯ น้อยกว่า ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้าน

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ และด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ตามล าดับ (2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชีที่ต่างกัน มีการตระหนัก

ถึงความส าคัญฯ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในธุรกิจประเภทที่ต่างกัน มีการตระหนักถึง

ความส าคัญฯ ด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ แตกต่างกัน  
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Abstract 

 The objectives of this research were to (1) study the awareness of the importance of compliance with 
the basic principles of ethics of accounting professionals in Bangkok and (2) compare this awareness by 
individual and organizational factors. The questionnaires were used to collect the sample of 610 accounting 
professionals in Bangkok. The results were found that (1) accounting professionals had a high level of 
awareness in all dimensions of ethics especially in transparency dimension; however, the lower levels were in 
integrity, objectivity, and professional competence and due care, respectively. (2) The hypotheses testing 
found that accounting professionals with different working experiences had the different level of awareness in 
integrity and accounting professionals working in different business type had the different level of awareness in 
confidentiality and professional behavior. 
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บทน า   
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของ "จรรยาบรรณ" ว่าหมายถึง ประมวลความ

ประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจ

เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

บัญชี พ.ศ.2547 มาตรา 46 ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ต้องปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  นอกจากผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดให้ต้องมีความโปร่งใสในการท างาน มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ และสามารถ

ปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพ โดยไม่อยู่ภายใต้การบังคับหรืออิทธิพลอันเกินควร ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มี

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ (จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, 2562) 

  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 

(2561) เพื่อใช้ในการควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

บัญชี โดยได้ก าหนดหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณไว้ ได้แก่ (1) ความซื่อสัตย์สุจริต  (2) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 

(3) ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน (4) การรักษาความลับ (5) พฤติกรรมทาง

วิชาชีพ และ (6) ความโปร่งใส  
  สมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต (Association of Certified Fraud Examiners) ได้แบ่งการทุจริตออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ การคอร์รัปชัน (Corruption) การยักยอกสินทรัพย์ (Asset Misappropriation) และการตกแต่งงบการเงิน (Financial 

Statement Fraud) โดยการทุจริตด้วยการตกแต่งงบการเงินนั้นแม้ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยน้อยกว่าแต่มูลค่าความเสียหายสูงกว่าการ

ทุจริต 2 ประเภทแรกมาก (ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, 2556) การตกแต่งงบการเงินเป็นการทุจริตโดยการแก้ไขข้อมูลในงบการเงิน
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ของบริษัทเพื่อการใดการหนึ่ง เช่น การแสดงรายรับสูงกว่าที่ควรจะเป็น การแสดงรายจ่ายหรือหนี้สินต ่ากว่าที่ควรจะเป็น การ

ตกแต่งงบการเงินอาจท าเพื่อให้นักลงทุนเห็นว่าผลการด าเนินงานของบริษัทดี ส่งผลให้ราคาหุน้ของบริษัทสูงขึ้น (พรชัย นฤดมกุล 

และพรรณนิภา รอดวรรณะ, 2554) 

  ความเสียหายอย่างมากที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นดังการล้มละลายของบริษัทเอนรอน (Enron) ที่ประกอบธุรกิจพลังงานมี

การประกาศรายได้เพิ่มขึ้นมากถึง 750% และเติบโตปีละ 65% ท าให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นสูงถึง 90 เหรียญต่อหุ้น ทั้งที่จริงแล้วบริษัท

ไม่ได้มีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เนื่องจากด าเนินธุรกิจเป็นเพียงนายหน้าจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย แต่บริษัทกลับระบุสินทรัพย์

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ลงบัญชีเป็นรายได้ของตนเอง และใช้การลงบัญชีแบบรับรู้รายได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการตกแต่ง

บัญชี ในท้ายที่สุดเมื่อเรื่องถูกเปิดเผย ราคาหุ้นจึงลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียง 0.01 เหรียญต่อหุ้น และต้องประกาศล้มละลาย 

นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัท อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน จ ากัด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ ต้องถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย ("5 เรื่องอื้อฉาวทางการเงินฯ", 2562)  จากการวิเคราะห์กรณีของบริษัทเอนรอน พบว่า เป็นการ

ขาดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (ภาพร เอกอรรถพร, 2545) ได้แก ่

  1) การขาดจรรยาบรรณของนักบัญชี ทางบริษัทมีการตกแต่งตัวเลขผลก าไร ไม่ต้องการมีรายการหนี้สินในงบดุล และ

ไม่ต้องการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีไม่ได้ใช้หลักความระมัดระวังในการบันทึกบัญชี ซึ่งไม่

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การกระท านี้ถือว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและสังคม 

  2) การขาดจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ทางบริษัทไม่ได้น างบการเงินของบริษัทย่อยมาแสดงในงบการเงินตามที่

มาตรฐานการบัญชีก าหนด แต่ผู้สอบบัญชีกลับลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเง่ือนไขทุกปี เมื่อข้อมูลการ

บิดเบือนจากการตกแต่งบัญชีถูกเปิดเผย เอกสารส าคัญบางส่วนได้ถูกท าลายโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อาร์เธอร์ แอนเดอร์

สัน จ ากัด ซึ่งถือว่าเป็นการขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอย่างจงใจ 

  ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีการกล่าวโทษบริษัท

ที่กระท าผิดโดยการตกแต่งงบการเงินหลายบริษัท เช่น บริษัท สิงห์ พาราเทค จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน จ ากัด 

(มหาชน) บริษัท เพาเวอร์-พี จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส.อี.ซี.ออโตเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัท รอยเนท จ ากัด 

(มหาชน) (ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, 2556) ส าหรับบริษัทรอยเนทนั้น พบปัญหาในการบันทึกบัญชี ที่บริษัทอาศัยช่องโหว่ในการ

ลงบัญชี รับรู้รายได้จากการขายช่ัวโมงอินเทอร์เน็ตที่ฝากขายไว้แก่ร้านค้า ซึ่งถือเป็นการให้เครดิตร้านค้าที่รับช่ัวโมงอินเทอร์เน็ต

ไปขาย แต่บริษัทกลับบันทึกเป็นการขายสินค้าเงินสด ทั้งที่ในความเป็นจริงบริษัทยังไม่ได้รับเงินสดเข้ามาทันที ท าให้ตัวเลขผล

การด าเนินงานของบริษัทมีก าไรสูงเกินจริง เมื่อ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทปรับปรุงงบการเงินใหม่ พบว่า ผลการด าเนินงานของบริษัท

ประสบปัญหาขาดทุน สร้างความเสียหายให้แก่นักลงทุนรายย่อยที่เข้าลงทุนเป็นอย่างมาก ("ปิดต านาน ROYNET", 2547) 

  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีมติลงโทษผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี จ านวน 3 ราย ของบริษัท อีวาย จ ากัด (EY) ที่ถือว่าเป็น

บริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ระดับโลก โทษฐานใช้ข้อมูลภายในบริษัทจดทะเบียนไปหาประโยชน์ในเรื่องหุ้นรวม 12 

บริษัท ระหว่างปี 2558-2560 โดยน าข้อมูลร่างงบการเงินของบริษัทที่เป็นลูกค้าที่ผ่านการสอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดเผย ไป

ใช้ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากเสียค่าปรับแล้ว ยังถูกขึ้นบัญชีด าไม่ให้เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

และไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในอัตราโทษสูงสุด 10 ปี และส่งให้คณะกรรมการ

จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีด าเนินการลงโทษต่อ ส่วนบริษัท อีวาย จ ากัด ได้ถูก ก.ล.ต.สั่งให้ปรับปรุงระบบตรวจสอบ
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คุณภาพงานระบบบัญชีให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น (คุณนายเผือก, 2562) ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ จึงมีการตั้งค าถามว่าบริษัท

ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จ านวนทั้งสิ้น 28 ราย นั้น "จะมีเพียงผู้สอบบัญชีอีวาย

เท่านั้นหรือที่ใช้อินไซเดอร์" (สุนันท์ ศรีจันทรา, 2562) 

 จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีทั้งสิ้น จากผลการศึกษาของบุญยัง สหเทวสุคนธ์ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของส านักงาน

บัญชี พบว่ามีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ได้มีการให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปว่า 

เนื่องจากในอนาคต ความเจริญทางเทคโนโลยีจะมีเพิ่มขึ้นและจะมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น จึงควรมีการศึกษาเรื่อง

จรรยาบรรณของส านักงานบัญชีเป็นระยะๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปฏิบัติเป็นผลมาจากการตระหนักถึง

ความส าคัญในสิ่งนั้น และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษาการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อได้ทราบถึงการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน เพื่อให้

องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างหรือส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัตติามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยขององค์กร 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างหรือเพิ่มการตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระ

บรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2562 มีจ านวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 46,764 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.6 

จากจ านวนสมาชิกทั่วประเทศทั้งสิ้น 85,597 คน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 610 คน ด้วยการค านวณ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค่าเฉลี่ยของประชากร (Weiers, 2011, p.300)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ค่าความ

คลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ (e) เท่ากับ 7.88% ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร สอดคล้องกับ บุญธรรม กิจปรีดา

บริสุทธิ์ (2551, น.116) ที่ยอมรับให้มีความคลาดเคลื่อน 5-20% ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยแนวคิดที่ได้ศึกษา
จากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.919 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ของ Gable 
(1986 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, น.317) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ท างานด้านบัญชี ต าแหน่งงาน ประเภทของการประกอบวิชาชีพ และปัจจัยขององค์กร ได้แก่ 
ประเภทของกิจการ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ข้อค าถามเป็นแบบส ารวจรายการแบบให้เลือกตอบ
จากค าตอบท่ีก าหนดให้  

ตอนที่ 2 การตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต จ านวน 3 ข้อ ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ จ านวน 3 ข้อ 
ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน จ านวน 5 ข้อ ด้านการรักษาความลับ 
จ านวน 6 ข้อ ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ จ านวน 3 ข้อ และด้านความโปร่งใส จ านวน 2 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่มีต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี เป็นข้อค าถามปลายเปิดที่ให้ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชไีด้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นค าถาม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น  (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการติดต่อและประสานงานกับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา

ธรรมนิติ จ ากัด เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกห้องฟังบรรยาย ในงานสัมมนาพิเศษ

ของ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ ากัด ณ โรงแรมแมนดาริน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ได้แบบสอบถาม

ตอบกลับ จ านวน 625 ชุด และได้คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไว้จ านวน  610  ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.5 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม แบบเป็นอิสระต่อ
กัน (Independent t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  และการเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธีของ Bonferroni ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง       มีการตระหนักถึงความส าคัญฯ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง       มีการตระหนักถึงความส าคัญฯ ในระดับค่อนข้างมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง       มีการตระหนักถึงความส าคัญฯ ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง       มีการตระหนักถึงความส าคัญฯ ในระดับค่อนข้างน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง       มีการตระหนักถึงความส าคัญฯ ในระดับน้อย 
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นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ีจ านวน 8 ท่าน เพื่อขอความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้
ได้ข้อมูลเป็นผลการวิจัยที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   

  การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบในการศึกษาหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพ

บัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 (2561) ดังนี ้ 
 

                   ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 610 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็น ร้อยละ 94.9 มีอายุระหว่าง 36 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.8 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี คิดเป็นร้อยละ 33.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 80.2 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่
ให้บริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 19.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานกับกิจการที่เป็นบริษัทจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 78.2 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 46.0 และส่วนใหญ่เป็นกิจการที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ
มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.7 

 

ตอนที่ 2 การตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณฯ 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยตระหนักถึงความส าคัญมากที่สุด ในด้านความโปร่งใส ด้วยคะแนนเฉลี่ย

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - ระดับการศึกษา 
   - ประสบการณ์ท างานด้านบัญชี 
   - ต าแหน่งงาน 
   - ประเภทของการประกอบวิชาชีพ 

 

การตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตาม
หลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพบัญช ี
 

       1. ความซื่อสัตยส์ุจรติ 
       2. ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 
       3. ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ 
และการรักษามาตรฐานในการปฏบิัติงาน 
       4. การรักษาความลับ 
       5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ 
       6. ความโปร่งใส 

ปัจจัยขององค์กร 
   - ประเภทของกิจการ 
   - ประเภทของธุรกิจ 
   - ระยะเวลาในการด าเนินธรุกิจ 
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เท่ากับ 4.75 รองลงมาได้แก่ ด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และ 4.70 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้การตระหนัก
ถึงความส าคัญน้อยกว่า พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงความส าคัญน้อยที่สุด ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 รองลงมาได้แก่ ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ และด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการ
รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และ 4.64 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  S.D. 
การตระหนักถึง

ความส าคัญ 
ล าดับ 

1. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4.56 0.65 มาก 6 

2. ด้านความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ 4.63 0.50 มาก 5 

3. ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และ       การ
รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

4.64 0.44 มาก 4 

4. ด้านการรักษาความลับ 4.74 0.39 มาก 2 

5. ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ 4.70 0.45 มาก 3 

6. ด้านความโปร่งใส 4.75 0.47 มาก 1 
            
 ในส่วนถัดไป จะได้พิจารณาในรายละเอียดของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในด้านที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชตีระหนักถึง
ความส าคัญฯ น้อยกว่าด้านอื่น เป็นการท าความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีความคิดเห็นเช่นนั้น 
เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญฯ มากยิ่งขึ้นต่อไป 
ประกอบด้วย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3 ด้าน ดังนี ้

1) ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญฯ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

จ านวน 2 ข้อค าถาม ได้แก่ มีการตระหนักถึงความส าคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่รู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงาน
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าเป็นข้อมูลที่ผิดอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือท าให้เข้าใจผิด และมีการตระหนักถึงความส าคัญว่าผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่รู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าเป็นรายงานหรือข้อมูลที่จัดท าขึ้น
โดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ หรือปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในรายงานซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจผิด  
 ผลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม พบว่า การที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องไม่รู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าเป็นข้อมูลที่ผิดอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือต้องไม่รู้
เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าเป็นรายงานหรือข้อมูลที่จัดท าขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ 
หรือปิดบังข้อมูลที่จ าเป็น น้อยกว่าข้อค าถามอื่น อาจเนื่องมาจากในบางสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพบกับความ
เกรงกลัวที่มีต่อผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือความกลัวท่ีจะสูญเสียลูกค้าที่มาว่าจ้างการท าบัญชีไป ดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
กล่าวว่า  

  “เป็นความประสงค์ของเขา ซึ่งนักบัญชีต้องท าตาม ถ้าไม่ท า เขาก็จะไปหาคนที่ท าให้เขาได้” 

x
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เหตุการณ์เช่นนี้ พบได้ในส านักงานบัญชีบางแห่งที่ต้องยอมท าข้อมูลหรือสร้างหลักฐานบางอย่างขึ้นมา ทั้งในส่วน
ของรายได้ที่ต้องการให้ลดลง และส่วนของรายจ่ายที่ต้องการให้มีเพิ่มขึ้น ดังทีผู่้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า  

“ในส่วนของรายได้ การขายสินค้า เช่น 100 บาท เขาอาจออก invoice ขายแค่ 50 บาท หรือก็คือยื่นรายได้ไม่
เต็ม เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง” 

“ในส่วนของรายจ่าย ก็มีการสร้างตัวเลขข้ึนมา เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ไม่มีการจ่ายจริง แต่มีการสร้าง
หลักฐานขึ้นมาว่ามีการจ่ายจริงเท่านั้นเท่านี้เพื่อให้ไปหักกับรายได้ เพื่อให้การเสียภาษีมัน make sense บริหารภาษี
ให้มีการจ่ายบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นที่เพ่งเล็ง ...” 
2) ด้านความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญฯ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

จ านวน 1 ข้อค าถาม คือ มีการตระหนักถึงความส าคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของ
บุคคลอื่นที่ท าให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง และความเที่ยงธรรมที่น่าเช่ือถือ  

ผลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม พบว่า การที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ท าให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง และความเที่ยงธรรม น้อย
กว่าข้อค าถามอื่น อาจเนื่องมาจากในบางสถานการณ์เช่นเดียวกับด้านความซื่อสัตย์สุจริต อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีก็ไม่ได้กระท าการทุกอย่างตามค าร้องขอของบุคคลอื่นหรือลูกค้า ดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า 

"ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รับท าทั้งหมด บางกรณีอาจท าให้ได้ มีบางกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะต้องแจ้งว่าท าให้ไม่ได้
..." 

 ในการกระท าบางอย่างที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท าให้ไม่ได้ ทางฝ่ายผู้ประกอบการจะเป็นคนจัดหาเอกสาร/หลักฐาน
ต่าง ๆ เอง ดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า 

"... ตัวอย่างเช่นในงานรับเหมา ที่จะให้ซื้อบิลเยอะๆ ... เขาเคยให้ส านักงานบัญชีหาให้ แต่ส านักงานบัญชี
เราไม่ได้หาให้ ..." 

 

3) ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญฯ อยู่ในระดับมากทุกข้อ แต่หาก
พิจารณาถึงข้อค าถามที่มีการตระหนักถึงความส าคัญน้อยกว่าข้อค าถามอื่น พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึง
ความส าคัญน้อยกว่าว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพหรือให้การบริการทางวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้ความช านาญทางวิชาชีพในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี  
 ผลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม พบว่า การที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพฯ น้อยกว่าข้อ
ค าถามอื่น อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมองว่าการปฏิบัติงานนั้นจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน จึงให้ความส าคัญกับ
การท างานให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด มีความถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยอาจไม่ต้องขยันหมั่นเพียรก็ได้ ดังที่ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มกล่าวว่า   

“… การท างานก็รับผิดชอบงานให้เรียบร้อย โดยท าได้ถูกต้อง ตามมาตรฐาน ทันตามก าหนดเวลา โดยไม่
ต้องขยัน...” 

  “ถ้าไม่ใช่ช่วงปิดงบก็ไม่ต้องขยัน ไปขยันช่วงปิดงบ” 
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ในส่วนของการตระหนักถึงความส าคัญฯ น้อยกว่าข้อค าถามอื่นว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประยุกต์ใช้ความรู้
ความช านาญทางวิชาชีพในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นเป็น
การท างานท่ีมีมาตรฐานชัดเจนแล้ว ดังนั้น หากเป็นการท างานประเภทเดิมจึงไม่ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ฯ มากนัก จะมี
การประยุกต์ใช้ก็ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่หรือแตกต่างจากที่ตนเองท า ดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า 

“ปกติการท างานกท็ าตามมาตรฐาน ก็ไม่จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้”  
“อาจมีบางกรณีที่ต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เช่น บริษัทรับเหมา เป็นลูกค้าต่างประเทศท่ีไม่มีพนักงาน

บัญชี เวลาปิดงบ เราจะต้องหาทางออกให้กับเขา ให้งานถูกต้องตามหลักบัญชี ...  เราก็จะต้องเข้าไปประยุกต์ใช้
ความรู้ มีบางกรณีถึงต้องประยุกต์ใช้” 
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตระหนักถึงความส าคัญฯ พบว่า ประสบการณ์ท างานด้าน

บัญชีเป็นตัวแปรอิสระเดียวที่พบนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม โดยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ท างาน
ด้านบัญชีที่ต่างกัน มีการตระหนักถึงความส าคัญฯ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชี 6-10 ปี มีการตระหนักถึง
ความส าคัญฯ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชี 3-5 ปี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยขององค์กรกับการตระหนักถึงความส าคัญฯ พบว่า ประเภทของธุรกิจเป็นตัว
แปรอิสระเดียวที่พบนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม โดยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในธุรกิจประเภทที่ต่างกัน มี
การตระหนักถึงความส าคัญฯ ด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในธุรกิจการจ าหน่ายสินค้า มีการตระหนักถึง
ความส าคัญฯ ทั้งในด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ มากกว่า    ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างานในธุรกิจ
การผลิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สรุปและอภิปรายผล   

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยตระหนักถึงความส าคัญมากที่สุด ในด้านความโปร่งใส รองลงมาได้แก่ ด้านการรักษาความลับ และด้าน
พฤติกรรมทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม มีการตระหนักถึงความส าคัญน้อยกว่า ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเที่ยงธรรม
และความเป็นอิสระ และด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงความส าคัญน้อยกว่า พบว่า 

1) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่รู้
เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าเป็นข้อมูลที่ผิดอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือต้องไม่รู้เห็นและเข้าไป
เกี่ยวข้องกับรายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่าเป็นรายงานหรือข้อมูลที่จัดท าขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ หรือปิดบังข้อมูลที่
จ าเป็น มีการตระหนักถึงความส าคัญฯ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งน้อยกว่าข้อค าถามอื่น โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจากในบาง
สถานการณ์นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเกรงกลัวผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือกลัวที่จะสูญเสียลูกค้าที่มาว่าจ้างการท าบัญชีไป 

2) ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ท าให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง และความเที่ยงธรรม 
น้อยกว่าข้อค าถามอื่น สาเหตุอาจเนื่องมาจากต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับด้านความซื่อสัตย์สุจริต ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
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บัญชีอาจต้องพบกับแรงกดดันจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือกลัวที่จะสูญเสียลูกค้าที่มาว่าจ้างการท าบัญชีไป ท าให้อาจต้อง
กระท าการบางอย่างโดยอิทธิพลของบุคคลอื่นได้ 

3) ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตระหนักถึงความส าคัญน้อยกว่าข้อค าถามอื่น ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพฯ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประยุกต์ใช้ความรู้ความช านาญทางวิชาชีพ
ในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมองว่าการปฏิบัติงานโดยปกตินั้นจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
ของงาน จึงให้ความส าคัญกับการท างานให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด มีความถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยอาจไม่ต้อง
ขยันหมั่นเพียรก็ได้ หรือในการปฏิบัติงานเป็นการท างานที่มีมาตรฐานชัดเจนแล้ว ดังนั้น หากเป็นการท างานประเภทเดิมจึงไม่
ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ฯ มากนัก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ท างานด้านบัญชีที่ต่างกัน มีการตระหนัก
ถึงความส าคัญฯ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พบว่า       ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ท างานในธุรกิจประเภทที่ต่างกัน มีการตระหนักถึงความส าคัญฯ ด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการศึกษาที่พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้านนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อณัญญา  จันทร์เศษ (2560) ที่ได้ท าการศึกษาทักษะและ
จรรยาบรรณของผู้ท าบัญชีในมุมมองของนักบัญชี พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็นว่าจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมี
ความส าคัญในระดับมากที่สุดทุกด้าน กล่าวได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างไรก็
ตาม การปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณนั้น บางครั้งอาจต้องพบกับสถานการณ์กดดันบางอย่างจากอิทธิพลภายนอก  ดังอนุมาน
ได้จากผลการศึกษาครั้งนี้ท่ีพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการตระหนักถึงความส าคัญฯ น้อยกว่าในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ
ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ที่เมื่อพจิารณาในรายละเอียดแล้วล้วนแต่เป็นเรื่องของการเข้าไปรู้เห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับรายงานหรือข้อมูลที่มีปัญหา ตลอดจนการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับอิทธิพลของบุคคลอื่น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
การไม่เห็นความส าคัญในงานบัญชีของผู้ประกอบการ ดังผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องการให้   ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท าข้อมูลหรือสร้างหลักฐานบางอย่างขึ้นมา หรือผู้ประกอบการสร้างหรือจัดหาเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ เอง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาถึงแนวทางในการปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย โดยพบว่าอุปสรรคและข้อจ ากัดในการปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้น ประการหนึ่ง เนื่องจากเจ้าของ
ธุรกิจหรือผู้ประกอบการยังไม่เห็นถึงความส าคัญของงานด้านบัญชี ไม่สนใจในข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี มีความคิดว่าการ
จัดท าบัญชีนั้นเป็นเพียงการท าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายเท่านั้น จึงไม่สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท าตามมาตรฐาน
หรือจรรยาบรรณ เนื่องจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 

ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ 

 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอ โดยอาจพิจารณาจากหลักการให้รางวัล (Reward)/การลงโทษ (Punishment) ใน
ส่วนของการให้รางวัล อาจส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้เห็นถึงคุณค่าในวิชาชีพของตนมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการยกฐานะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีนอกจากการขึ้นทะเบียนแล้ว ยังต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในส่วนของการลงโทษ อาจสืบเนื่องจากมาตรการก่อนหน้า อาจใช้การถอน



64   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุร ี
Vol 15 NO 2 May - August 2021    

ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพซึ่งถือว่าเป็นบทลงโทษที่รุนแรงได้ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพเห็นคุณค่าและมีบทลงโทษ
ข้างต้น แรงกดดันในการท างานจากผู้บริหารหรอืลูกค้าที่สุม่เสีย่งต่อการละเมิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพจะลดลง โดยเฉพาะ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ นอกจากนี้ มาตรการลงโทษอาจครอบคลุมไปถึง
บริษัทหรือส านักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้มีการสอดแทรกจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในหลักสูตรของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพ (CPD) เช่นเดียวกับที่สภาวิชาชีพบัญชีมีแนวปฏิบัติให้สถาบันฝึกอบรมสอดแทรกจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในหลักสูตร 
CPD ที่ขออนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี 
 3. สถาบันการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยอาจ
เพิ่มเติมให้มีรายวิชาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ หรือสอดแทรกเนื้อหาในการสอนรายวิชาอื่นทางการบัญชี 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของกิจการซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดท าบัญชี ตลอดจนส านักงาน
บัญชี และส านักงานสอบบัญชี ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี เนื่องจากเป็นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และประมวลรัษฎากร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างในการปฏิบัติงานตามหลักการพื้นฐาน

ของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
2. ควรมีการศึกษาการตระหนักถึงความส าคัญ หรือการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีเป็นระยะๆ 

เนื่องจากสภาพการแข่งขันและสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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