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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ (1) ศึ กษาการตระหนั กถึ งความสาคั ญในการปฏิ บั ติ ตามหลั กการพื้ นฐานของ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เปรียบเทียบการตระหนักถึงความสาคัญฯ จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุ คคลและปั จจัยขององค์ กร กลุ่ มตัวอย่างในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 610 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการศึกษา พบว่า (1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีการตระหนัก
ถึงความสาคัญฯ มากที่สุด ในด้านความโปร่งใส และมีการตระหนักถึงความสาคัญฯ น้อยกว่า ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้าน
ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ และด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ตามลาดับ (2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ทางานด้านบัญชีที่ต่างกัน มีการตระหนัก
ถึงความสาคัญฯ ด้ านความซื่อสัตย์ สุจริต และผู้ประกอบวิชาชีพบั ญชีที่ ทางานในธุรกิจประเภทที่ต่ างกัน มี การตระหนักถึ ง
ความสาคัญฯ ด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การตระหนักถึงความสาคัญ, จรรยาบรรณวิชาชีพ, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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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.
Keyword: Awareness of the importance, Professional ethics, Accounting professional

บทนา
พจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ ให้ ความหมายของ "จรรยาบรรณ" ว่ าหมายถึง ประมวลความ
ประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจ
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 มาตรา 46 ได้กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชี พบั ญชีที่ กาหนดให้ ต้องมี ความโปร่งใสในการท างาน มีความเป็ นอิสระในการใช้ดุลยพิ นิ จ และสามารถ
ปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพ โดยไม่อยู่ภายใต้การบังคับหรืออิทธิพลอันเกินควร ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ (จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, 2562)
สภาวิชาชี พบัญชี ฯ ได้ออกข้ อบั งคั บสภาวิชาชีพบั ญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชี พบั ญชี พ.ศ.2561
(2561) เพื่อใช้ในการควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
บัญชี โดยได้กาหนดหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณไว้ 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
ได้ แก่ การคอร์รั ปชั น (Corruption) การยั กยอกสิ นทรัพย์ (Asset Misappropriation) และการตกแต่ งงบการเงิ น (Financial
Statement Fraud) โดยการทุจริตด้วยการตกแต่งงบการเงินนั้นแม้ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยน้อยกว่าแต่มูลค่าความเสียหายสูงกว่าการ
ทุจริต 2 ประเภทแรกมาก (ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, 2556) การตกแต่งงบการเงินเป็นการทุจริตโดยการแก้ไขข้อมูลในงบการเงิน
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 2 May - August 2021

56 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ของบริษัทเพื่อการใดการหนึ่ง เช่น การแสดงรายรับสูงกว่าที่ควรจะเป็น การแสดงรายจ่ายหรือหนี้สินต่ากว่าที่ควรจะเป็น การ
ตกแต่งงบการเงินอาจทาเพื่อให้นักลงทุนเห็นว่าผลการดาเนินงานของบริษัทดี ส่งผลให้ราคาหุน้ ของบริษัทสูงขึ้น (พรชัย นฤดมกุล
และพรรณนิภา รอดวรรณะ, 2554)
ความเสียหายอย่างมากที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นดังการล้มละลายของบริษัทเอนรอน (Enron) ที่ประกอบธุรกิจพลังงานมี
การประกาศรายได้เพิ่มขึ้นมากถึง 750% และเติบโตปีละ 65% ทาให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นสูงถึง 90 เหรียญต่อหุ้น ทั้งที่จริงแล้วบริษัท
ไม่ได้มีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เนื่องจากดาเนินธุรกิจเป็นเพียงนายหน้าจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย แต่บริษัทกลับระบุสินทรัพย์
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ลงบัญชีเป็นรายได้ของตนเอง และใช้การลงบัญชีแบบรับรู้รายได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการตกแต่ง
บัญชี ในท้ายที่สุดเมื่อเรื่องถูกเปิดเผย ราคาหุ้นจึงลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียง 0.01 เหรียญต่อหุ้น และต้องประกาศล้มละลาย
นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัท อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน จากัด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ ต้องถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย ("5 เรื่องอื้อฉาวทางการเงินฯ", 2562) จากการวิเคราะห์กรณีของบริษัทเอนรอน พบว่า เป็นการ
ขาดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (ภาพร เอกอรรถพร, 2545) ได้แก่
1) การขาดจรรยาบรรณของนักบัญชี ทางบริษัทมีการตกแต่งตัวเลขผลกาไร ไม่ต้องการมีรายการหนี้สินในงบดุล และ
ไม่ต้องการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีไม่ได้ใช้หลักความระมัดระวังในการบันทึกบัญชี ซึ่งไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การกระทานี้ถือว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและสังคม
2) การขาดจรรยาบรรณของผู้สอบบั ญชี ทางบริษั ทไม่ได้น างบการเงินของบริษัทย่อยมาแสดงในงบการเงินตามที่
มาตรฐานการบัญชีกาหนด แต่ผู้สอบบัญชีกลับลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขทุกปี เมื่อข้อมูลการ
บิดเบือนจากการตกแต่งบัญชีถูกเปิดเผย เอกสารสาคัญบางส่วนได้ถูกทาลายโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อาร์เธอร์ แอนเดอร์
สัน จากัด ซึ่งถือว่าเป็นการขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอย่างจงใจ
สาหรับประเทศไทยนั้น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีการกล่าวโทษบริษัท
ที่กระทาผิดโดยการตกแต่งงบการเงินหลายบริษัท เช่น บริษัท สิงห์ พาราเทค จากัด (มหาชน) บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน จากัด
(มหาชน) บริษัท เพาเวอร์-พี จากัด (มหาชน) บริษัท เอส.อี.ซี.ออโตเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) บริษัท รอยเนท จากัด
(มหาชน) (ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, 2556) สาหรับบริษัทรอยเนทนั้น พบปัญหาในการบันทึกบัญชี ที่บริษัทอาศัยช่องโหว่ในการ
ลงบัญชี รับรู้รายได้จากการขายชั่วโมงอินเทอร์เน็ตที่ฝากขายไว้แก่ร้านค้า ซึ่งถือเป็นการให้เครดิตร้านค้าที่รับชั่วโมงอินเทอร์เน็ต
ไปขาย แต่บริษัทกลับบันทึกเป็นการขายสินค้าเงินสด ทั้งที่ในความเป็นจริงบริษัทยังไม่ได้รับเงินสดเข้ามาทันที ทาให้ตัวเลขผล
การดาเนินงานของบริษัทมีกาไรสูงเกินจริง เมื่อ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทปรับปรุงงบการเงินใหม่ พบว่า ผลการดาเนินงานของบริษัท
ประสบปัญหาขาดทุน สร้างความเสียหายให้แก่นักลงทุนรายย่อยที่เข้าลงทุนเป็นอย่างมาก ("ปิดตานาน ROYNET", 2547)
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมี มติลงโทษผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบั ญชี จานวน 3 ราย ของบริษัท อีวาย จากัด (EY) ที่ถือว่าเป็ น
บริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ระดับโลก โทษฐานใช้ข้อมูลภายในบริษัทจดทะเบียนไปหาประโยชน์ในเรื่องหุ้นรวม 12
บริษัท ระหว่างปี 2558-2560 โดยนาข้อมูลร่างงบการเงินของบริษัทที่เป็นลูกค้าที่ผ่านการสอบบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดเผย ไป
ใช้ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากเสียค่าปรับแล้ว ยังถูกขึ้นบัญชีดาไม่ให้เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
และไม่ ให้ เข้ ามายุ่ งเกี่ ยวกั บการตรวจสอบบั ญชี ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในอั ตราโทษสู งสุ ด 10 ปี และส่ งให้ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชีดาเนินการลงโทษต่อ ส่วนบริษั ท อีวาย จากัด ได้ถูก ก.ล.ต.สั่งให้ปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 2 May - August 2021

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 57

คุณภาพงานระบบบั ญชีให้ รัดกุ มมากยิ่งขึ้น (คุณนายเผือก, 2562) ซึ่งจากเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นนี้ จึงมีการตั้ งคาถามว่าบริษั ท
ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จานวนทั้งสิ้น 28 ราย นั้น "จะมีเพียงผู้สอบบัญชีอีวาย
เท่านั้นหรือที่ใช้อินไซเดอร์" (สุนันท์ ศรีจันทรา, 2562)
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีทั้งสิ้น จากผลการศึกษาของบุญยัง สหเทวสุคนธ์ (2552) ที่ได้ทาการศึกษาถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสานักงาน
บั ญชี พบว่ ามี การปฏิ บั ติ ตามหลั กจรรยาบรรณอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด แต่ ได้ มี การให้ ข้อเสนอแนะในการศึ กษาครั้งต่ อไปว่ า
เนื่ องจากในอนาคต ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี จะมี เพิ่ มขึ้ นและจะมี การแข่ งขั นที่ รุ นแรงเพิ่ มขึ้ น จึ งควรมี การศึ กษาเรื่ อง
จรรยาบรรณของส านั กงานบั ญชี เป็ นระยะๆ ในอนาคต อย่ างไรก็ ตาม เนื่ องจากการปฏิ บั ติ เป็ นผลมาจากการตระหนั กถึ ง
ความสาคัญในสิ่งนั้น และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อได้ทราบถึงการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน เพื่อให้
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างหรือส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตระหนักถึงความสาคัญ ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัตติ ามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยขององค์กร

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงการตระหนักถึงความสาคัญ ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างหรือเพิ่ม การตระหนักถึงความสาคัญ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2562 มีจานวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 46,764 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.6
จากจานวนสมาชิกทั่วประเทศทั้งสิ้น 85,597 คน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 610 คน ด้วยการคานวณ
ขนาดกลุ่ มตั วอย่ างในการศึ กษาค่ าเฉลี่ ยของประชากร (Weiers, 2011, p.300) ที่ ระดั บ ความเชื่ อมั่ น 95% ได้ ค่ าความ
คลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ (e) เท่ากับ 7.88% ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร สอดคล้องกับ บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์ (2551, น.116) ที่ยอมรับให้มีความคลาดเคลื่อน 5-20% ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมสาหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยแนวคิดที่ได้ศึกษา
จากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ ท าการทดสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อด้ านความเที่ ยงตรงและความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.919 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ของ Gable
(1986 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, น.317) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์ทางานด้านบัญชี ตาแหน่งงาน ประเภทของการประกอบวิชาชีพ และปัจจัยขององค์กร ได้แก่
ประเภทของกิจการ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ข้อคาถามเป็นแบบสารวจรายการแบบให้เลือกตอบ
จากคาตอบที่กาหนดให้
ตอนที่ 2 การตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต จานวน 3 ข้อ ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ จานวน 3 ข้อ
ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติ งาน จานวน 5 ข้อ ด้านการรักษาความลับ
จานวน 6 ข้อ ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ จานวน 3 ข้อ และด้านความโปร่งใส จานวน 2 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 มาตรา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่มีต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี เป็นข้อคาถามปลายเปิดที่ให้ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นคาถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎี ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการติดต่อและประสานงานกับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จากัด เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกห้องฟังบรรยาย ในงานสัมมนาพิเศษ
ของ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด ณ โรงแรมแมนดาริน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ได้แบบสอบถาม
ตอบกลับ จานวน 625 ชุด และได้คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไว้จานวน 610 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.5
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม แบบเป็นอิสระต่อ
กัน (Independent t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธีของ Bonferroni ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการตระหนักถึงความสาคัญฯ ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีการตระหนักถึงความสาคัญฯ ในระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการตระหนักถึงความสาคัญฯ ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการตระหนักถึงความสาคัญฯ ในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการตระหนักถึงความสาคัญฯ ในระดับน้อย
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จานวน 8 ท่าน เพื่อขอความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้
ได้ข้อมูลเป็นผลการวิจัยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบในการศึกษาหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพ
บัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 (2561) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทางานด้านบัญชี
- ตาแหน่งงาน
- ประเภทของการประกอบวิชาชีพ
ปัจจัยขององค์กร
- ประเภทของกิจการ
- ประเภทของธุรกิจ
- ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ

การตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพบัญชี
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ
3. ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่
และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4. การรักษาความลับ
5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ
6. ความโปร่งใส

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 610 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็น ร้อยละ 94.9 มีอายุระหว่าง 36 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.8
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีตาแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี คิดเป็นร้อยละ 33.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 80.2 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่
ให้บริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 19.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทางานกับกิจการที่เป็นบริษัทจากัด คิดเป็นร้อยละ 78.2
ส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจประเภทการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 46.0 และส่วนใหญ่ เป็นกิจการที่มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.7
ตอนที่ 2 การตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณฯ
จากตารางที่ 1 พบว่ า ผู้ ประกอบวิ ชาชี พบั ญ ชี ตระหนั กถึ งความส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ตามหลั กการพื้ นฐานของ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยตระหนักถึงความสาคัญมากที่สุด ในด้านความโปร่งใส ด้วยคะแนนเฉลี่ย
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 2 May - August 2021

60 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

เท่ากับ 4.75 รองลงมาได้แก่ ด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชี พ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และ 4.70
ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้การตระหนัก
ถึงความสาคัญน้อยกว่า พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงความสาคัญน้อยที่สุด ในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 รองลงมาได้แก่ ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ และด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการ
รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และ 4.64 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
การตระหนักถึง
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
S.D.
ลาดับ
x
ความสาคัญ
1. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
4.56
0.65
มาก
6
2. ด้านความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ

4.63

0.50

มาก

5

4.64

0.44

มาก

4

4.74

0.39

มาก

2

5. ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ

4.70

0.45

มาก

3

6. ด้านความโปร่งใส

4.75

0.47

มาก

1

3. ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และ
รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4. ด้านการรักษาความลับ

การ

ในส่วนถัดไป จะได้พิจารณาในรายละเอียดของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในด้านที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึง
ความสาคัญฯ น้อยกว่าด้านอื่น เป็นการทาความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมีความคิดเห็นเช่นนั้น
เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตระหนักถึงความสาคัญฯ มากยิ่งขึ้นต่อไป
ประกอบด้วย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
เมื่ อพิ จารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบั ญชีตระหนั กถึงความสาคัญ ฯ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก
จานวน 2 ข้อคาถาม ได้แก่ มีการตระหนักถึงความสาคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่รู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงาน
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ผิดอย่างเป็นสาระสาคัญ หรือทาให้เข้าใจผิด และมีการตระหนักถึงความสาคัญว่าผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่รู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่อว่าเป็นรายงานหรือข้อมูลที่จัดทาขึ้น
โดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ หรือปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในรายงานซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจผิด
ผลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม พบว่า การที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสาคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องไม่รู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ผิดอย่างเป็นสาระสาคัญ หรือต้องไม่รู้
เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่อว่าเป็นรายงานหรือข้อมูลที่จัดทาขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ
หรือปิดบังข้อมูลที่จาเป็น น้อยกว่าข้อคาถามอื่น อาจเนื่องมาจากในบางสถานการณ์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องพบกับความ
เกรงกลัวที่มีต่อผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือความกลัวที่จะสูญเสียลูกค้าที่มาว่าจ้างการทาบัญชีไป ดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
กล่าวว่า
“เป็นความประสงค์ของเขา ซึ่งนักบัญชีต้องทาตาม ถ้าไม่ทา เขาก็จะไปหาคนที่ทาให้เขาได้”
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เหตุการณ์เช่นนี้ พบได้ในสานักงานบัญชีบางแห่งที่ต้องยอมทาข้อมูลหรือสร้างหลักฐานบางอย่างขึ้นมา ทั้งในส่วน
ของรายได้ที่ต้องการให้ลดลง และส่วนของรายจ่ายที่ต้องการให้มีเพิ่มขึ้น ดังทีผ่ ู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า
“ในส่วนของรายได้ การขายสินค้า เช่น 100 บาท เขาอาจออก invoice ขายแค่ 50 บาท หรือก็คือยื่นรายได้ไม่
เต็ม เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง”
“ในส่วนของรายจ่าย ก็มีการสร้างตัวเลขขึ้นมา เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ไม่มีการจ่ายจริง แต่มีการสร้าง
หลักฐานขึ้นมาว่ามีการจ่ายจริงเท่านั้นเท่านี้เพื่อให้ไปหักกับรายได้ เพื่อให้การเสียภาษีมัน make sense บริหารภาษี
ให้มีการจ่ายบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นที่เพ่งเล็ง ...”
2) ด้านความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ
เมื่ อพิ จารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบั ญชีตระหนั กถึงความสาคัญ ฯ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก
จานวน 1 ข้อคาถาม คือ มีการตระหนักถึงความสาคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของ
บุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง และความเที่ยงธรรมที่น่าเชื่อถือ
ผลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม พบว่า การที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสาคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง และความเที่ยงธรรม น้อย
กว่าข้อคาถามอื่น อาจเนื่องมาจากในบางสถานการณ์เช่นเดียวกับด้านความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีก็ไม่ได้กระทาการทุกอย่างตามคาร้องขอของบุคคลอื่นหรือลูกค้า ดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า
"ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รับทาทั้งหมด บางกรณีอาจทาให้ได้ มีบางกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะต้องแจ้งว่าทาให้ไม่ได้
..."
ในการกระทาบางอย่างที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทาให้ไม่ได้ ทางฝ่ายผู้ประกอบการจะเป็นคนจัดหาเอกสาร/หลักฐาน
ต่าง ๆ เอง ดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า
"... ตัวอย่างเช่นในงานรับเหมา ที่จะให้ซื้อบิลเยอะๆ ... เขาเคยให้สานักงานบัญชีหาให้ แต่สานักงานบัญชี
เราไม่ได้หาให้ ..."
3) ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสาคัญฯ อยู่ในระดับมากทุกข้อ แต่หาก
พิ จารณาถึ งข้อค าถามที่ มี การตระหนั กถึ งความสาคั ญ น้ อยกว่าข้ อค าถามอื่ น พบว่า ผู้ ประกอบวิชาชี พบั ญ ชีตระหนั กถึ ง
ความสาคัญน้อยกว่าว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานวิ ชาชี พในการปฏิ บั ติ กิ จกรรมทางวิ ชาชี พหรื อให้ การบริ การทางวิช าชี พ และผู้ ประกอบวิชาชี พบั ญ ชี ต้ อง
ประยุกต์ใช้ความรู้ความชานาญทางวิชาชีพในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี
ผลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม พบว่า การที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสาคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพฯ น้อยกว่าข้อ
คาถามอื่น อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมองว่าการปฏิบัติงานนั้นจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน จึงให้ความสาคัญกับ
การทางานให้เสร็จทันเวลาที่กาหนด มีความถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยอาจไม่ต้องขยันหมั่นเพียรก็ ได้ ดังที่ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มกล่าวว่า
“… การทางานก็รับผิดชอบงานให้เรียบร้อย โดยทาได้ถูกต้อง ตามมาตรฐาน ทันตามกาหนดเวลา โดยไม่
ต้องขยัน...”
“ถ้าไม่ใช่ช่วงปิดงบก็ไม่ต้องขยัน ไปขยันช่วงปิดงบ”
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ในส่วนของการตระหนักถึงความสาคัญฯ น้อยกว่าข้อคาถามอื่นว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประยุกต์ใช้ความรู้
ความชานาญทางวิชาชีพในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นเป็น
การทางานที่มีมาตรฐานชัดเจนแล้ว ดังนั้น หากเป็นการทางานประเภทเดิมจึงไม่ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ฯ มากนัก จะมี
การประยุกต์ใช้ก็ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่หรือแตกต่างจากที่ตนเองทา ดังที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวว่า
“ปกติการทางานก็ทาตามมาตรฐาน ก็ไม่จาเป็นต้องประยุกต์ใช้”
“อาจมีบางกรณีที่ต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เช่น บริษัทรับเหมา เป็นลูกค้าต่างประเทศที่ไม่มีพนักงาน
บัญชี เวลาปิดงบ เราจะต้องหาทางออกให้กับเขา ให้งานถูกต้องตามหลักบัญชี ... เราก็จะต้องเข้าไปประยุกต์ใช้
ความรู้ มีบางกรณีถึงต้องประยุกต์ใช้”
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตระหนักถึงความสาคัญ ฯ พบว่า ประสบการณ์ทางานด้าน
บัญชีเป็นตัวแปรอิสระเดียวที่พบนัยสาคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม โดยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ทางาน
ด้านบัญชีที่ต่างกัน มีการตระหนักถึงความสาคัญฯ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อทาการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ ทางานด้านบั ญชี 6-10 ปี มี การตระหนั กถึง
ความส าคัญ ฯ ด้านความซื่อสั ตย์ สุจริต มากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบั ญชีที่ มีประสบการณ์ ท างานด้านบั ญชี 3-5 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยขององค์กรกับการตระหนักถึงความสาคัญฯ พบว่า ประเภทของธุรกิจเป็นตัว
แปรอิสระเดียวที่พบนัยสาคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม โดยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทางานในธุรกิจประเภทที่ต่างกัน มี
การตระหนักถึงความสาคัญฯ ด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อทาการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทางานในธุรกิจการจาหน่ายสินค้า มี การตระหนักถึง
ความสาคัญฯ ทั้งในด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ มากกว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ทางานในธุรกิจ
การผลิต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปและอภิปรายผล
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยตระหนักถึงความสาคัญมากที่สุด ในด้านความโปร่งใส รองลงมาได้แก่ ด้านการรักษาความลับ และด้าน
พฤติกรรมทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม มีการตระหนักถึงความสาคัญน้อยกว่า ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเที่ยงธรรม
และความเป็นอิสระ และด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงความสาคัญน้อยกว่า พบว่า
1) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสาคัญว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่รู้
เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ผิดอย่างเป็นสาระสาคัญ หรือต้องไม่รู้เห็นและเข้าไป
เกี่ยวข้องกับรายงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพเชื่อว่าเป็นรายงานหรือข้อมูลที่จัดทาขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ หรือปิดบังข้อมูลที่
จาเป็น มีการตระหนักถึงความสาคัญฯ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งน้อยกว่าข้อคาถามอื่น โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจากในบาง
สถานการณ์นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาจเกรงกลัวผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือกลัวที่จะสูญเสียลูกค้าที่มาว่าจ้างการทาบัญชีไป
2) ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสาคัญว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง และความเที่ยงธรรม
น้อยกว่าข้อคาถามอื่น สาเหตุอาจเนื่องมาจากต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับด้านความซื่อสัตย์สุจริต ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
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บัญชีอาจต้องพบกับแรงกดดันจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือกลัวที่จะสูญเสียลูกค้าที่มาว่าจ้างการทาบัญชีไป ทาให้อาจต้อง
กระทาการบางอย่างโดยอิทธิพลของบุคคลอื่นได้
3) ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ตระหนักถึงความสาคัญน้อยกว่าข้อคาถามอื่น ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพฯ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประยุกต์ใช้ความรู้ความชานาญทางวิชาชีพ
ในการให้บริการทางวิชาชีพบัญชี อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมองว่าการปฏิบัติงานโดยปกตินั้นจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
ของงาน จึงให้ความสาคัญกับการทางานให้เสร็จทันเวลาที่ กาหนด มีความถูกต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐาน โดยอาจไม่ ต้อง
ขยันหมั่นเพียรก็ได้ หรือในการปฏิบัติงานเป็นการทางานที่มีมาตรฐานชัดเจนแล้ว ดังนั้น หากเป็นการทางานประเภทเดิมจึงไม่
ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้ฯ มากนัก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีประสบการณ์ทางานด้านบัญชีที่ต่ างกัน มีการตระหนัก
ถึงความสาคัญฯ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ทางานในธุรกิจประเภทที่ต่างกัน มีการตระหนักถึงความสาคัญฯ ด้านการรักษาความลับ และด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาที่พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้านนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อณัญญา จันทร์เศษ (2560) ที่ได้ทาการศึกษาทักษะและ
จรรยาบรรณของผู้ทาบัญชีในมุมมองของนักบัญชี พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความคิดเห็นว่าจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมี
ความสาคัญในระดับมากที่สุดทุกด้าน กล่าวได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อย่างไรก็
ตาม การปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณนั้น บางครั้งอาจต้องพบกับสถานการณ์กดดันบางอย่างจากอิทธิพลภายนอก ดังอนุมาน
ได้จากผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีการตระหนักถึงความสาคัญฯ น้อยกว่าในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ
ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ที่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วล้วนแต่เป็นเรื่องของการเข้าไปรู้เห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับรายงานหรือข้อมูลที่มีปัญหา ตลอดจนการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับอิทธิพลของบุคคลอื่น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
การไม่เห็นความสาคัญในงานบัญชีของผู้ประกอบการ ดังผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องการให้ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีทาข้อมูลหรือสร้างหลักฐานบางอย่างขึ้นมา หรือผู้ประกอบการสร้างหรือจัดหาเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ เอง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (2549) ที่ได้ทาการศึกษาถึงแนวทางในการปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย โดยพบว่าอุปสรรคและข้อจากัดในการปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้น ประการหนึ่ง เนื่องจากเจ้าของ
ธุรกิจหรือผู้ประกอบการยังไม่เห็นถึงความสาคัญของงานด้านบัญชี ไม่สนใจในข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี มีความคิดว่าการ
จัดทาบัญชีนั้นเป็นเพียงการทาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายเท่านั้น จึงไม่สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทาตามมาตรฐาน
หรือจรรยาบรรณ เนื่องจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ โดยอาจพิจารณาจากหลักการให้รางวัล (Reward)/การลงโทษ (Punishment) ใน
ส่วนของการให้รางวัล อาจส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้เห็นถึงคุ ณค่าในวิชาชีพของตนมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการยกฐานะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพที่นอกจากการขึ้นทะเบียนแล้ว ยังต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชี
รับ อนุ ญ าตหรือ ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร ในส่ ว นของการลงโทษ อาจสื บ เนื่ อ งจากมาตรการก่ อ นหน้ า อาจใช้ ก ารถอน
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ใบอนุญ าตในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นบทลงโทษที่รุนแรงได้ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพเห็นคุณ ค่าและมีบทลงโทษ
ข้างต้น แรงกดดันในการทางานจากผู้บริหารหรือลูกค้าที่สมุ่ เสีย่ งต่อการละเมิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพจะลดลง โดยเฉพาะ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ นอกจากนี้ มาตรการลงโทษอาจครอบคลุมไปถึง
บริษัทหรือสานักงานบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้มีการสอดแทรกจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีในหลักสูตรของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพ (CPD) เช่นเดียวกับที่สภาวิชาชีพบัญชีมีแนวปฏิบัติให้สถาบันฝึกอบรมสอดแทรกจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในหลักสูตร
CPD ที่ขออนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี
3. สถาบันการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยอาจ
เพิ่มเติมให้มีรายวิชาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ หรือสอดแทรกเนื้อหาในการสอนรายวิชาอื่นทางการบัญชี
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของกิจการซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดทาบัญชี ตลอดจนสานักงาน
บัญชี และสานักงานสอบบัญชี ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี เนื่องจากเป็นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และประมวลรัษฎากร
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพบปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างในการปฏิบัติง านตามหลักการพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2. ควรมีการศึกษาการตระหนักถึงความสาคัญ หรือการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีเป็นระยะๆ
เนื่องจากสภาพการแข่งขันและสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง
5 เรื่องอื้อฉาวทางการเงินที่ โด่งดังที่ สุดในประวัติศาสตร์. (2562). สื บค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2562, จาก https://www.money
buffalo.in.th/ธุรกิจและเศรษฐกิจ/5-เรื่องอื้อฉาวการเงิน.
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561. (2561, 27 พฤศจิกายน). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 301 ง, หน้า 17 – 24.
คุณนายเผือก. (2562, 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน). เชือด "อีวาย" สะเทือนไปทั้งบาง. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. 38 (3,474):
14. จาก https://www.thansettakij.com/content/columnist/402106.
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล. (2562). คาปรารภ. คู่มือประมวลจรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี. กรุงเทพฯ: สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ฐิต าภรณ์ สิน จรูญ ศัก ดิ์. (2556). การทุ จริตโดยการตกแต่งงบการเงิน. การประชุ มวิชาการระดับ ชาติ ประจาปี 2556
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 1454-1467.
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2551). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์.
บุญยัง สหเทวสุคนธ์. (2552). การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสานักงานบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก.
ปิดตานาน ROYNET หุ้นฉาวแต่งบัญชีลวงโลกแหกตานักลงทุน. (2547). ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2547, จาก
https://mgronline.com/daily/detail/9470000063509.
พรชัย นฤดมกุล และพรรณนิภา รอดวรรณะ. (2554, ตุลาคม - ธันวาคม). การทุจริตของพนักงานในองค์กรธุรกิจ. จุฬาลงกรณ์
ธุรกิจปริทัศน์. 33(130): 1-13.
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 2 May - August 2021

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 65

ภาพร เอกอรรถพร. (2545). กลบัญชี. กรุงเทพฯ : คณะบุคคล ดร.พี.เอกอรรถพร.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2543). การวัดด้านจิตพิสัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563). รายงานประจาปี 2562. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2563, จาก http://eservice.
tfac.or.th/files/annual_report/Annual%20Report.pdf
สิงห์ชัย อรุณวุฒิ พงศ์. (2549). แนวทางการปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์ การจัดการดุษฎี
บัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
สุนันท์ ศรีจันทรา. (2562, 30 พฤษภาคม). ผู้สอบบัญชีอินไซเดอร์. ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562,
จาก https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000051656.
อณัญญา จันทร์เศษ. (2560). ทักษะและจรรยาบรรณของผู้ทาบัญชีในมุมมองของนักบัญชี เขตหนองแขม. วิทยานิพนธ์บัญชี
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี.
Weiers, Ronald M.(2011). Introduction to Business Statistics. 7thed. Ohio: Cengage Learning.

Translated Thai References
Aroonvutthiphong, Singhchai. (2006). An approach to cultivate ethics for accounting profession in Thailand.
Dissertation for Doctoral of Management Degree in Business, Graduate School, Suan Dusit Rajabhat
University. (in Thai)
Chansed, Ananya. (2017). Professional Skills and Codes of Conduct of Accounting Bookkeepers from the
Views of Accountants in Nongkhaem District. Thesis for Master of Accountancy, Thonburi University.
(in Thai)
Close the legend of ROYNET, the rumored stocks, make up accounts that deceive the world. (2004).
Manager Online. Retrieved October 7, 2004, from https://mgronline.com/daily/detail/9470000063509
(in Thai)
Ekuttaporn, Paporn. (2002). Accounting tactics. Bangkok: Group of person Dr.P. Ekuttaporn. (in Thai)
Federation of Accounting Professions. (2020). Annual Report 2019. Retrieved April 24, 2020, from http://eservice.
tfac.or.th/files/annual_report/Annual%20Report.pdf (in Thai)
Khun Nai Peak. (2019, May 30 - June 1). Cut "EY" shaken to all. Thansettakij. 38 (3,474): 14. from https://www.
thansettakij.com/content/columnist/402106. (in Thai)
Kispredarborisuthi, Boontham. (2008). Research Methodology for Social Science. Bangkok: Chamchuri
Product. (in Thai)
Naruedomkul, Pornchai and Pannipa Rodwanna. (2011, October - December). Fraud by staffs in business
organization. Chulalongkorn Business Review. 33(130): 1-13. (in Thai)
Parapuntakul, Chakkrit. (2019). Prologue. Handbook of the code of ethics for professional accountants.
Bangkok: Federation of Accounting Professions. (in Thai)
Regulation of Federation of Accounting Professions concerning the code of ethics for professional accountants
2018. (2018, November 17). Government Gazette. Book 135, Special Section 301, pp. 17-24. (in Thai)
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 2 May - August 2021

66 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

Royal Society of Thailand. (2003). Royal Institute Dictionary. Bangkok : Nanmeebooks. (in Thai)
Sahatevasukon, Boonyang. (2009). Practical code of ethics of accounting firms in Bangkok and suburbs.
Research report. Bangkok: Krirk University. (in Thai)
Saiyot, Luan and Angkana Saiyot. (2000). Measuring Affective Domain. Bangkok: Suweeriyasan. (in Thai)
Sincharoonsak, Titaporn. (2013). Fraud by financial statements manipulation. National Conference
2013. Association of Private Higher Education Institutes of Thailand, pp. 1454-1467. (in Thai)
Srichanthra, Sunan. (2019). Insider auditor. Manager Online. Retrieved May 30, 2019, from https://mgronline.com/
stockmarket/detail/9620000051656. (in Thai)
Srisa-ard, Boonchom. (2013). Basic Research. 9thed. Bangkok: Suweeriyasan. (in Thai)
The 5 most notorious financial scandal in history. (2019). Retrieved August 8, 2019, from https://www.money
buffalo.in.th/ธุรกิจและเศรษฐกิจ/5-เรื่องอื้อฉาวการเงิน. (in Thai)

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 2 May - August 2021

