ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี และประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานของนักบัญชี :
กรณีศกึ ษา นักบัญชีในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรุงเทพมหานคร
ฉัตรอมร แย้มเจริ ญ1
บทคัดย่อ									
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีและความสัมพันธ์
ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพ
การท�ำงานของนักบัญชี กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือนักบัญชีในบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 478 บริษทั เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั คือแบบสอบถาม โดยได้รบั การตอบกลับมาจ�ำนวน 115 คน
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมนักบัญชีในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกีย่ วกับจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
อยูใ่ นระดับมาก จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และประสิทธิภาพการท�ำงาน
อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบความสัมพันธ์โดยภาพรวมระหว่างตัวแปรอิสระ คือ
จริยธรรมด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี กับตัวแปรตาม คือ
ประสิทธิภาพการท�ำงาน พบว่า จริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ในด้านความคิดเห็น
และการใช้ดลุ ยพินิจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน และด้านความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงานทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.01
ดังนัน้ นักบัญชีจงึ ควรมีมนุษยสัมพันธ์ตอ่ กันโดยมีความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินจิ
ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีเหตุผลเป็นหลัก ประกอบกับการยึดมันในมาตรฐานทางวิ
่
ชาชีพ
และวิชาการในการปฏิบตั งิ าน และส�ำนึกในความรับผิดชอบของตนทีต่ อ้ งท�ำให้กบั องค์กร
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ในฐานะนายจ้าง จะท�ำให้นกั บัญชีตระหนักและใช้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่
อันจะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพการท�ำงานสูงสุดและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
ค�ำ ส�ำ คัญ : 1. จริย ธรรมด้า นการมีมนุ ษ ยสัมพัน ธ์. 2. จรรยาบรรณวิช าชีพ บัญ ชี.
3. ประสิทธิภาพการท�ำงาน. 4. นักบัญชี.
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The Relationships between the Morals in Aspect of Having Human Relations,
the Accounting Professional Ethics and the Work Efficiency of Accountants:
The Case Study of Accountants in the Listed Companies
in Stock Exchange of Thailand in Bangkok Metropolis
Chatarmorn Yamcharoen2

Abstract
This research aimed to study the opinions of accountants and relationships
between the morals in aspect of having human relations, the accounting
professional ethics and the work efficiency of accountants. The research samples
were the accountants from 478 listed companies in Stock Exchange of Thailand
in Bangkok Metropolis. The tools used in the research were questionnaires, and
a total of 115 responses were received.
The results showed that overall, the accountants’ opinions toward the
morals in aspect of having human relations, the accounting professional ethics,
and the work efficiency are in the high, highest, and high levels, respectively.
The overall relationships between the independent variables (the morals in aspect
of having human relations and the accounting professional ethics) and the
dependent variable (the work efficiency) were tested. It was found that the morals
in aspect of having human relations, opinion and discretion had relation to and
positive effects on the work efficiency. Besides, the accounting professional ethics,
regarding work performance standard and responsibility towards shareholders,
partners, individuals or juristic persons working for them had relation to and
positive effects on the work efficiency at a significant level of 0.01.
Therefore, the accountants should base their human relations on
reasonable opinions and discretion, have commitment to professional and
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academic standards, and realize their responsibilities toward the organization that
employs them. These help the accountants to realize and employ their full
potential, which will yield the highest work efficiency and benefits to the
organization.
Keywords: 1. Morals in Aspect of Having Human Relations. 2. Accounting Professional
Ethics. 3. Work Efficiency. 4. Accountant.
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บทน�ำ

มนุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คมทีต่ ้องมีปฏิสมั พันธ์เกี่ยวข้องกัน มีการอยู่ร่วมกันและ
ด�ำเนินชีวติ ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นสมาชิกในครอบครัว เพือ่ น บุคคลในองค์กร ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ มนุ ษ ย์จึง มีค วามจ� ำ เป็ น ต้อ งใช้ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์เ ป็ น สะพานเชื่อ ม
ั บนั
ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ซึง่ ถือเป็นจริยธรรมในการด�ำเนินชีวติ อย่างหนึ่ง โดยในปจจุ
มนุ ษยสัมพันธ์เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ต่อสังคม เพราะทุกวันนี้ในสังคมมักมี
เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์หลายอย่าง เช่น ความคิดเห็นทีไ่ ม่ลงรอยกัน ความแตกแยก
ขาดความสามัคคี การแบ่งพรรคแบ่งพวก การใส่รา้ ยป้ายสีซง่ึ กันและกัน เป็นต้น ล้วนแต่
แสดงให้เห็นว่าสังคมในปจั จุบนั ยังมีความต้องการในเรือ่ งมนุษยสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันของ
บุคคลในสังคมเพือ่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข
ั บนั การด�ำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะด�ำเนินงาน
ในปจจุ
ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้และมีการแข่งขันระหว่างกันสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในเมืองหลวงของประเทศอย่างกรุงเทพมหานคร ซึง่ ต้องมีการบริหารงาน
และด�ำเนินกิจการให้มผี ลก�ำไรและผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ทุก ๆ คน ในสภาวการณ์
ั บนั โดยมีอาชีพหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ นันคื
แห่งการแข่งขันทางธุรกิจในปจจุ
่ ออาชีพนักบัญชี
เพราะการด�ำเนินงานต่าง ๆ มักเกีย่ วข้องกับการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ซึง่ มี
มูลค่าหรือต้นทุนในตัวของมันเอง ผูบ้ ริหารจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ
เกีย่ วกับการด�ำเนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และผูบ้ ริหาร
ย่อมต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการบัญชีประกอบการตัดสินใจอยูเ่ สมอ หน่วยงานด้านบัญชี
และนักบัญชีขององค์กรจึงมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินงานขององค์กร
โดยทัวไป
่ ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชียอ่ มมิได้เกิดจากนักบัญชีเพียงคนใด
คนหนึ่ง แต่เกิดขึน้ จากความร่วมมือของนักบัญชีหลาย ๆ คน ประสานงานและร่วมกัน
จัดท�ำขึน้ มา นักบัญชีจงึ หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะต้องใช้มนุษยสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้
นักบัญชียงั ต้องมีจริยธรรมในการท�ำงาน รวมถึงต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ตามพระราชบัญ ญัติวชิ าชีพบัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ บัง คับ ของสภาวิช าชีพ บัญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ 19) เรือ่ ง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
ด้วย ซึง่ เป็ นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี
ประสิทธิภาพการท�ำงานก็เป็นอีกสิง่ ส�ำคัญ เพราะข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี
มีผทู้ เ่ี กีย่ วข้องและต้องการใช้ประโยชน์จำ� นวนมาก ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ แผนก
หรือฝา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีก่ �ำกับดูแล หรือแม้แต่
นักบัญชีดว้ ยกันเอง นักบัญชีจงึ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ โดยใช้ทกั ษะ
23

ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์

ฉัตรอมร แย้มเจริญ

ความรูค้ วามสามารถ เทคนิควิธกี าร และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า เพือ่
ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการบัญชีทร่ี วดเร็ว น่าเชือ่ ถือ ถูกต้องตามมาตรฐาน และทันต่อ
การใช้ประโยชน์
การวัดประสิทธิภาพนัน้ ไม่จำ� เป็นต้องแสดงค่าเชิงตัวเลข เช่น การเปรียบเทียบ
ต้นทุนกับผลก�ำไร แต่อาจแสดงด้วยลักษณะการใช้ทรัพยากร รวมถึงกลยุทธ์หรือเทคนิค
วิธกี ารต่าง ๆ ทีส่ ามารถเกิดผลของงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคณ
ุ ภาพ และมีความผิดพลาด
หรือการสูญเปล่าน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ การมีมนุษยสัมพันธ์และการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของนักบัญชีจงึ อาจถือเป็นส่วนหนึง่ ของเทคนิควิธกี ารในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้
เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานของนักบัญชี
ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพ
การท�ำงานของนักบัญชี : กรณีศกึ ษา นักบัญชีในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยในกรุ ง เทพมหานคร เพื่อ ให้ท ราบว่ า นั ก บัญ ชีม ีจ ริย ธรรมด้า น
การมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพการท�ำงานอยูใ่ นระดับใด
มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน หรือ ไม่ จะได้เ ป็ น แนวทางในการปฏิบ ัติ ปรับ ปรุ ง และพัฒ นา
การปฏิบตั งิ านของนักบัญชี และธ�ำรงไว้ซง่ึ เกียรติศกั ดิแห่
์ งวิชาชีพบัญชีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านโดยมีจริยธรรม
ด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพการท�ำงานของ
นักบัญชี
2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพการท�ำงานของนักบัญชี
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จริ ยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
ค�ำว่า “จริยธรรม” นัน้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้
ความหมายไว้วา่ หมายถึง ธรรมทีเ่ ป็นข้อประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (The Royal
Institute, 2013: 303) ซึง่ พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับจริยธรรม ไม่เพียงแต่เป็ นการกระท�ำตาม
กฎหมาย แต่ความหมายกว้างกว่า เป็นหลักความประพฤติปฏิบตั โิ ดยทัวไปในสั
่
งคมทีถ่ อื ว่า
ถูกต้อง (Siriwongse, 2011: 14) ดังนัน้ การทีบ่ คุ คลจะมีจริยธรรมในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
จึงไม่จำ� เป็นทีส่ งั คมจะต้องออกกฎระเบียบหรือกฎหมายออกมา แต่เป็นเรือ่ งสามัญส�ำนึก
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ของบุคคล ทีจ่ ะต้องมีความรูส้ กึ ผิดชอบ ชัวดี
่ รูว้ า่ พฤติกรรมแบบใดดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม
และน�ำมาปฏิบตั ิ
ส่วนค�ำว่า “มนุษยสัมพันธ์” นัน้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ได้ให้ความหมายไว้วา่ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึง่ จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีตอ่ กัน (The Royal Institute, 2013: 879) มนุษยสัมพันธ์เป็ นการศึกษา
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ทัง้ ในระดับบุคคล กลุม่ และองค์กร (Benton, 1998) เป็นศิลปะ
และการปฏิบตั ใิ นการน�ำความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้ในการติดต่อเกีย่ วข้องกัน
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ส่วนตัวและส่วนรวม (Dubrin, 1981: 4) ช่วยให้สามารถมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Dalton et al., 2000) โดยมนุษยสัมพันธ์
สามารถน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานได้ หากมีการน�ำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
จะท�ำให้การบริหารงานบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ อีกทัง้ ยังท�ำให้การท�ำงานนัน้
เป็ นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากผูร้ ่วมงานเป็ นอย่างดี
(Viriyapan, 2007: 19-20) มนุษยสัมพันธ์เปรียบเสมือนน�้ำทีส่ ามารถท�ำให้ดนิ เกาะกัน
เป็ นก้อนได้ ซึง่ ก็คอื เป็ นตัวเชือ่ มให้คนมีมติ รไมตรีต่อกันด้วยความเต็มใจ และผลทีไ่ ด้
ต่อมาคือการให้ความร่วมมือ สามัคคีกนั เป็ นเพือ่ นกัน ไม่เอาเปรียบกัน ผลงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการ (Sungroong, 2005) ซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ่ งค์กรทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็ น
องค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างก็มงุ่ หมายทีจ่ ะท�ำให้เกิดขึน้ ในองค์กรของตน
มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมหนึ่ง ซึง่ เป็นหลักจริยธรรมทีช่ ว่ ยให้
บุคคลมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันได้ คือ “สาราณียธรรม” หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
ท�ำให้มคี วามเคารพกัน ช่วยเหลือกัน และสามัคคีพร้อมเพรียงกัน (Phra Brahmagunabhorn
(P. A. Payutto), 2007: 437 – 438) มี 6 อย่าง ดังนี้ (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto),
2008: 201)
1) เมตตากายกรรม คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผูร้ ว่ มหมูค่ ณะด้วยความเต็มใจ
แสดงกิรยิ าอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
2) เมตตาวจีกรรม คือ ช่วยบอกแจ้งสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ สังสอน
่
แนะน�ำตักเตือน
ด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
3) เมตตามโนกรรม คือ ตังจิ
้ ตปรารถนาดี คิดท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่กนั มองกัน
ในแง่ดี มีหน้าตายิม้ แย้มแจ่มใสต่อกัน
4) สาธารณโภคิตา คือ เมือ่ ได้สงิ่ ใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็ นของเล็กน้อย ก็ไม่
หวงไว้ผเู้ ดียว น�ำมาแบ่งปนั เฉลีย่ เจือจาน ให้ได้มสี ว่ นร่วมใช้สอยบริโภคทัวกั
่ น
5) สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสจุ ริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินยั ไม่ทำ� ตน
ให้เป็ นทีน่ ่ารังเกียจของหมูค่ ณะ
25

ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์

ฉัตรอมร แย้มเจริญ

6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อทีเ่ ป็ นหลักการส�ำคัญ
อันจะน�ำไปสูค่ วามหลุดพ้น สิน้ ทุกข์ หรือขจัดปญั หา
จากทีก่ ล่าวมา สรุปได้วา่ ผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ ามหลักสาราณียธรรมจะเป็ นคนทีค่ ดิ ดี
พูดดี ท�ำดีต่อกัน มีความเสียสละแบ่งปนั ประพฤติตนสุจริตดีงาม และมีความคิดเห็น
ตามท�ำนองคลองธรรม จึงเป็ นหลักจริยธรรมทีส่ �ำคัญอย่างหนึ่งทีค่ วรน� ำมาปฏิบตั ใิ น
ชีวติ ประจ�ำวันและประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ให้บคุ คลทัวไปสามารถเข้
่
าใจได้งา่ ย ผูว้ จิ ยั จึงได้ประยุกต์
หลักสาราณียธรรมเป็ นจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ มี 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการแสดงออกทางกายต่อกัน (เมตตากายกรรม)
2) ด้านการแสดงออกทางวาจาต่อกัน (เมตตาวจีกรรม)
3) ด้านการแสดงออกทางจิตใจต่อกัน (เมตตามโนกรรม)
4) ด้านการเสียสละและแบ่งปนั (สาธารณโภคิตา)
5) ด้านการประพฤติตนตามกฎระเบียบและหน้าทีอ่ นั พึงกระท�ำ (สีลสามัญญตา)
6) ด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินิจ (ทิฏฐิสามัญญตา)
จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “จรรยาบรรณ”
ไว้วา่ หมายถึง ประมวลความประพฤติทผ่ี ปู้ ระกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่างก�ำหนดขึน้
เพือ่ รักษาและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร
หรือไม่กไ็ ด้ (The Royal Institute, 2013: 301) ซึง่ ส�ำหรับวิชาชีพบัญชีนนั ้ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรือ่ ง จรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการด�ำเนินงาน
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ให้ถกู ต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี จากข้อบังคับ
ดังกล่าวสามารถสรุปจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีได้ดงั นี้
- ความโปร่งใส คือ ต้องปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส ตามกฎระเบียบต่าง ๆ
มาตรฐานวิชาชีพ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญ
- ความเป็ น อิส ระ คือ ต้ อ งใช้ดุ ล ยพินิ จ และปฏิบ ัติง านอย่ า งเป็ น อิส ระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี ปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นทีท่ �ำให้เกิดความสงสัยใน
ความเป็ นกลางหรือความเทีย่ งธรรม เพือ่ ให้ผลงานเป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้
- ความเทีย่ งธรรม คือ ต้องปฏิบตั งิ านด้วยความยุตธิ รรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพ
และไม่มสี ว่ นได้เสียในงานนอกจากค่าตอบแทนตามปกติ ต้องใช้ดุลยพินิจบนหลักฐาน
ทีเ่ ชือ่ ถือได้โดยปราศจากอคติ ความล�ำเอียง และต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเทีย่ งธรรมโดย
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หลีกเลีย่ งความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้โดยโปร่งใส
อิสระ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- ความซื่อสัตย์สจุ ริต คือ ต้องปฏิบตั งิ านอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อ
วิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบตั งิ านตรงตามหลักฐานทีเ่ ป็นจริงและเชือ่ ถือได้ และ
ไม่อา้ งหรือยินยอมให้บุคคลอืน่ อ้างว่าได้ปฏิบตั งิ านโดยทีไ่ ม่ได้มกี ารปฏิบตั งิ านจริง
- ความรู้ ความสามารถ คือ ต้องใช้ความรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพ วิธปี ฏิบตั ิ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ความช�ำนาญและประสบการณ์ดว้ ยความมีสติ มุ่งมัน่ เอาใจใส่
ขยันหมันเพี
่ ยร และระมัดระวังรอบคอบ ต้องมีความสามารถเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้
ส�ำเร็จได้ และต้องศึกษาหาความรูแ้ ละความช�ำนาญทางวิชาชีพเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
- มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน คือ ต้องประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิช าชีพ และมาตรฐานทางวิช าการที่เ กี่ย วข้อ ง ด้ว ยความระมัด ระวัง รอบคอบและ
ความช�ำนาญ
- การรักษาความลับ คือ ต้องไม่น�ำข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับขององค์กรทีต่ นได้มา
จากการปฏิบตั งิ านและความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ ไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์สว่ นตน
และบุคคลทีไ่ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากองค์กร เว้นแต่ในกรณีทเ่ี ป็นการเปิดเผย
ตามสิทธิหรือหน้าทีท่ ก่ี ำ� หนดไว้ในกฎหมาย หรือในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
- ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ คือ ต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบตั ติ าม
กรอบวิชาชีพบัญชีตอ่ ผูร้ บั บริการ เพือ่ ให้เกิดความน่าเชือ่ ถือและมีประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั บริการ
- ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
คือ ต้อ งปฏิบ ัติต ามจริย ธรรมทางธุ ร กิจ ขององค์ก รที่ต นสัง กัด ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต อุทศิ ตน ทุม่ เท ดูแลทรัพย์สนิ ขององค์กร ใช้เวลาและทรัพย์สนิ ขององค์กร
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่น�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลทีส่ ามทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบัน ธุรกิจภายนอก หรือความสัมพันธ์
ทางเครือญาติ เพือ่ หลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องไม่
กระท�ำการใด ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชือ่ เสียง และการด�ำเนินการขององค์กร และต้องใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อ
องค์กร รวมถึงนายจ้าง (ผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน เจ้าของ)
- ความรับผิดชอบต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไป
่ คือ ต้องไม่แย่งงาน
ไม่ปฏิบตั งิ านเกินกว่าทีร่ บั มอบหมาย ไม่ให้ขอ้ มูลหรือโอ้อวดเกีย่ วกับงานของตนเกิน
ความเป็ นจริง หรือเปรียบเทียบตนหรือองค์กรกับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีรายอื่นหรือ
องค์กรอื่น ต้องไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ใดๆ เพือ่ เป็ นการจูงใจให้
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บุคคลอืน่ แนะน�ำหรือจัดหางานให้ ต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์จากบุคคลอืน่
เมื่อ บุ ค คลนัน้ ได้ร บั งานจากการแนะน� ำ หรือ การจัด หางานของตน ต้อ งไม่ก�ำ หนด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนเกินกว่าความเหมาะสม และต้องประพฤติปฏิบตั ติ นใน
ทางทีถ่ ูกทีค่ วร ส�ำนึกในหน้าที่ และไม่ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีท่ ำ� ให้เกิดความเสือ่ มเสีย
เกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพบัญชี
ประสิ ทธิ ภาพการท�ำงาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ “ประสิทธิภาพ”
ไว้วา่ หมายถึง ความสามารถทีท่ ำ� ให้เกิดผลในงาน (The Royal Institute, 2013: 713) เป็น
เรื่องของการใช้ปจั จัยและกระบวนการในการด�ำเนินงาน โดยมีผลผลิตที่ได้รบั เป็ น
ตัวก�ำกับการแสดงประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพ
ในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จา่ ยในการลงทุนกับผลก�ำไรทีไ่ ด้รบั ซึง่ ถ้าผลก�ำไร
มีสงู กว่าต้นทุนเท่าไรก็ยงิ่ แสดงถึงประสิทธิภาพมากขึน้ ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็ น
ค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และ
เวลาในการปฏิบตั งิ านอย่างคุม้ ค่า ประหยัด ไม่มกี ารสูญเปล่าเกินความจ�ำเป็ น รวมถึง
มีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมสามารถน�ำไปสูก่ ารบังเกิดผลได้เร็ว ตรง
และมีคณ
ุ ภาพ (Laksana, 1999: 7) ดังนัน้ ประสิทธิภาพการท�ำงาน จึงหมายถึงความสามารถ
ทีท่ �ำให้เกิดผลในการปฏิบตั งิ าน โดยใช้ปจั จัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุม้ ค่าหรือ
น้อยทีส่ ุด รวมถึงการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธกี ารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อันน� ำไปสู่
การบังเกิดผลของงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ และมีความผิดพลาดหรือ
การสูญเปล่าน้อยทีส่ ดุ
การวัดประสิทธิภาพการท�ำงาน ประกอบด้วย 3 ประเภท (Laksana, 2003:
8-9) ได้แก่
1) ต้นทุนในการด�ำเนินงาน (implementation cost) การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
ต้นทุนในการด�ำเนินงานต้องต�่ำและผลก�ำไรก็ตามมา ซึง่ ธุรกิจจ�ำเป็ นต้องพยายามลด
ต้นทุนให้เหมาะสม แต่คณ
ุ ภาพงานยังคงดีเยีย่ มเหมือนเดิม
2) ระยะเวลาทีใ่ ห้บริการ (service timing) ผูบ้ ริหารของธุรกิจจะต้องมีการวางแผน
ให้เหมาะสม เพือ่ ให้มเี วลาเพียงพอกับการตัดสินใจเรือ่ งราวต่าง ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์
โดยต้องสามารถพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม
3) คุณภาพของการให้บริการ (service quality) เป็นแนวคิดทีม่ งุ่ ให้พนักงานทุกคน
ทุกแผนก ท�ำงานของตนอย่างมีคณ
ุ ภาพ รับผิดชอบคุณภาพของตนเองโดยไม่ตอ้ งรอ
การตรวจสอบคุณภาพจากคนอืน่ แล้วจึงส่งงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ ให้กบั ฝา่ ยทีต่ อ้ งท�ำต่อเนื่อง
จากตน
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ั ยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา
1) ปจจั
สถานภาพสมรส อุตสาหกรรมหลักขององค์กร ประสบการณ์การท�ำงาน ต�ำแหน่งงาน
ระดับเงินเดือน และจ�ำนวนพนักงานบัญชีในแผนกบัญชี
2) ตัว แปรจริย ธรรมด้า นการมีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ ประยุก ต์แ นวคิด จากหลัก
สาราณียธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของ
Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) (2008: 201) รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงออก
ทางกายต่อกัน ด้านการแสดงออกทางวาจาต่อกัน ด้านการแสดงออกทางจิตใจต่อกัน
ด้านการเสียสละและแบ่งปนั ด้านการประพฤติตนตามกฎระเบียบและหน้าทีอ่ นั พึงกระท�ำ
และด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินิจ
3) ตัวแปรจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ประยุกต์แนวคิดจากข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่ 19) เรือ่ ง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 รวม 10 ด้าน
ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความเป็นอิสระ ด้านความเทีย่ งธรรม ด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ด้านความรูค้ วามสามารถ ด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ด้านการรักษาความลับ
ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน บุคคล
หรือนิตบิ ุคคลที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัวไป
่
4) ตัวแปรประสิทธิภาพการท�ำงาน ประยุกต์แนวคิดจากเรือ่ งการวัดประสิทธิภาพ
การท�ำงาน ของ Somjai Laksana (2003: 8-9) รวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านต้นทุนใน
การด�ำเนินงาน ด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงาน และด้านคุณภาพของการปฏิบตั งิ าน
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีประเด็นและตัวแปรในการศึกษา
ดังนี้
1) ศึก ษาระดับ ความคิด เห็น ของนั ก บัญ ชีท่ีม ีต่ อ ตัว แปรจริย ธรรมด้ า น
การมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพการท�ำงาน
ั ยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีทม่ี ปี จจั
ั ยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล ตัวแปรตามคือจริยธรรม
แตกต่างกัน ตัวแปรอิสระคือปจจั
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพการท�ำงาน
3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยตัวแปรอิสระคือจริยธรรม
ด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพ
การท�ำงาน
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ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables)	 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

จริ ยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์

ปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ศาสนา
สถานภาพสมรส
อุตสาหกรรมหลักขององค์กร
ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่ งงาน
ระดับเงินเดือน
จ�านวนพนักงานในแผนกบัญชี

-

ด้านการแสดงออกทางกายต่อกัน
ด้านการแสดงออกทางวาจาต่อกัน
ด้านการแสดงออกทางจิตใจต่อกัน
ด้านการเสียสละและแบ่งปนั
ด้านการประพฤติตนตามกฎระเบียบ
และหน้าทีอ่ นั พึงกระท�า
- ด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินิจ

ประสิ ทธิ ภาพการท�างาน
- ด้านต้นทุนในการด�าเนินงาน

จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี
-

- ด้านระยะเวลาในการด�าเนินงาน
- ด้านคุณภาพของการปฏิบตั งิ าน

ด้านความโปร่งใส
ด้านความเป็ นอิสระ
ด้านความเทีย่ งธรรม
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านความรู้ ความสามารถ
ด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการรักษาความลับ
ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคล
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้

- ด้านความรับผิดชอบต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทั ่วไป

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
แบ่งเป็ น 5 ส่วน
ั ยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล รวม 10 ข้อ ได้แก่
ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกีย่ วกับปจจั
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส อุตสาหกรรมหลักขององค์กร ประสบการณ์
การท�ำงาน ต�ำแหน่งงาน ระดับเงินเดือน และจ�ำนวนพนักงานบัญชีในแผนกบัญชี
ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกีย่ วกับจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยประยุกต์ตคี วาม
จากหลักสาราณียธรรมตามค�ำอธิบายของ Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
(2008: 201) รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงออกทางกายต่อกัน ด้านการแสดงออกทางวาจา
ต่อกัน ด้านการแสดงออกทางจิตใจต่อกัน ด้านการเสียสละและแบ่งปนั ด้านการประพฤติตน
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ตามกฎระเบียบและหน้าทีอ่ นั พึงกระท�ำ และด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินิจ
ส่วนที่ 3 ค�ำถามเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยประยุกต์จากข้อบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรือ่ ง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
รวม 10 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความเป็นอิสระ ด้านความเทีย่ งธรรม ด้านความซือ่ สัตย์
สุจริต ด้านความรูค้ วามสามารถ ด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ด้านการรักษาความลับ
ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ และด้านความรับผิดชอบต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัวไป
่
ส่วนที่ 4 ค�ำถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพการท�ำงาน โดยประยุกต์จากแนวคิด
เรือ่ งการวัดประสิทธิภาพการท�ำงานของ Somjai Laksana (2003: 8-9) รวม 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านต้นทุนในการด�ำเนินงาน ด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงาน และด้านคุณภาพ
ของการปฏิบตั งิ าน
ั หาและข้ อ เสนอแนะในเรื่ อ งจริ ย ธรรม
ส่ ว นที่ 5 ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ป ญ
ด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิทธิภาพการท�ำงานของ
นักบัญชี
จากการทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือกับนักบัญชีในกรุงเทพมหานครทีไ่ ม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จ�ำนวน 30 คน โดยวิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่ (reliability)
ด้วยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่า แบบสอบถามจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
มีคา่ สัมประสิทธิ ์แอลฟาอยูร่ ะหว่าง 0.759 – 0.858 แบบสอบถามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
มีคา่ สัมประสิทธิ ์แอลฟาอยูร่ ะหว่าง 0.771 – 0.918 และแบบสอบถามประสิทธิภาพการท�ำงาน
มีคา่ สัมประสิทธิ ์แอลฟาอยูร่ ะหว่าง 0.763 – 0.924
ประชากรในการวิจยั คือ นักบัญชีในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจ�ำนวนบริษทั ฯ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ.2556 มี 478 บริษทั (The Stock Exchange of Thailand, 2013) ซึง่ ไม่ทราบจ�ำนวน
นักบัญชีทแ่ี น่นอน ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รการค�ำนวณหาขนาด
ตัวอย่างกรณีไม่ทราบขนาดประชากรทีแ่ น่นอนของ William Gemmell Cochran (1977)
โดยต้องการให้มคี วามผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยความเชือ่ มัน่ 95% ค�ำนวณได้วา่ ต้องสุม่ เลือก
ตัวอย่างอย่างน้อยจ�ำนวน 385 คน (Vanichbuncha, 2011: 13 – 14) เพือ่ ให้มกี ารสุม่ เก็บ
ข้อมูลจากตัวอย่างครอบคลุมครบทุกบริษทั ผูว้ จิ ยั จึงได้เพิม่ จ�ำนวนตัวอย่างทีส่ มุ่ เลือก
เป็ น 478 คน ตามจ�ำนวนบริษทั โดยใช้วธิ กี ารส่งแบบสอบถามทางไปรษณียร์ ่วมกับ
การเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามความสะดวก บริษทั ละ 1 คน/ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคมเมษายน พ.ศ. 2557 ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับคืนมาจ�ำนวน
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115 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 24.06 ของจ�ำนวนแบบสอบถามทัง้ หมด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสถิตสิ �ำเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่าง ๆ จ�ำแนกตาม
ปจั จัยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลด้วย t – test และ ANOVA ถ้าพบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จึงท�ำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
เป็ นรายคู่ ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) การทดสอบและสร้างสมการ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(correlation analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (multiple regression
analysis)
ผลการวิ จยั
ข้อมูลปัจจัยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถาม 115 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.83) มีอายุระหว่าง
29 – 36 ปี (ร้อยละ 31.30) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 55.65) นับถือศาสนาพุทธ
(ร้อยละ 96.52) สถานภาพโสด (ร้อยละ 55.65) ท�ำงานในบริษทั ทีม่ อี ุตสาหกรรมหลัก
คือธุรกิจการเงิน (ร้อยละ 31.30) ประสบการณ์การท�ำงานไม่เกิน 6 ปี (ร้อยละ 52.17)
มีตำ� แหน่งระดับผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้า (ร้อยละ 56.52) มีระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท
(ร้อยละ 63.48) และท�ำงานในแผนกบัญชีทม่ี จี ำ� นวนพนักงานบัญชีไม่เกิน 10 คน (ร้อยละ
49.57)
ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับจริ ยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณ
วิ ชาชีพบัญชี และประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานของนักบัญชี
ตารางที ่ 1 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ของนักบัญชี
x̄

S.D.

ระดับความคิ ดเห็น

1. ด้านการแสดงออกทางกายต่อกัน (MHR1)

4.11

.546

มาก

2. ด้านการแสดงออกทางวาจาต่อกัน (MHR2)

3.94

.517

มาก

3. ด้านการแสดงออกทางจิตใจต่อกัน (MHR3)
4. ด้านการเสียสละและแบ่งปนั (MHR4)

3.92

.515

มาก

4.06

.542

มาก

5. ด้านการประพฤติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่
อันพึงกระท�ำ (MHR5)

4.19

.509

มาก

6. ด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินิจ (MHR6)

4.03

.539

มาก

4.03

.439

มาก

จริ ยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ของนักบัญชี

โดยภาพรวม (MHRT)
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จากตารางที่ 1 นักบัญชีในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่าการมีจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ของนักบัญชี
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ มากสุดไปหาน้อยสุด
ได้แก่ ด้านการประพฤติตนตามกฎระเบียบและหน้าทีอ่ นั พึงกระท�ำ ด้านการแสดงออกทางกาย
ต่อกัน ด้านการเสียสละและแบ่งปนั ด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินจิ ด้านการแสดงออก
ทางวาจาต่อกัน และด้านการแสดงออกทางจิตใจต่อกัน ตามล�ำดับ
ตารางที ่ 2 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี
x̄

S.D.

ระดับความคิ ดเห็น

1. ด้านความโปร่งใส (APE1)

4.45

.553

มากทีส่ ดุ

2. ด้านความเป็ นอิสระ (APE2)

4.22

.618

มากทีส่ ดุ

3. ด้านความเทีย่ งธรรม (APE3)

4.32

.585

มากทีส่ ดุ

4. ด้านความซื่อสัตย์สจุ ริต (APE4)

4.47

.553

มากทีส่ ดุ

5. ด้านความรู้ ความสามารถ (APE5)

4.30

.565

มากทีส่ ดุ

6. ด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (APE6)

4.32

.631

มากทีส่ ดุ

7. ด้านการรักษาความลับ (APE7)

4.50

.586

มากทีส่ ดุ

8. ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ (APE8)

4.35

.576

มากทีส่ ดุ

9. ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
บุคคล หรือนิตบิ ุคคลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ (APE9)

4.30

.579

มากทีส่ ดุ

10. ด้านความรับผิดชอบต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทัวไป
่ (APE10)

4.29

.581

มากทีส่ ดุ

โดยภาพรวม (APET)

4.34

.488

มากที่สดุ

จรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชีของนักบัญชี

จากตารางที่ 2 นักบัญชีในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่าการมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากสุดไปหาน้ อยสุด ได้แก่ ด้านการรักษาความลับ
ด้านความซื่อสัตย์สจุ ริต ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ ด้านความเทีย่ งธรรม
และด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคล หรือนิตบิ ุคคลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ ด้านความรับผิดชอบต่อเพือ่ นร่วมวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณทัวไป
่ และด้านความเป็ นอิสระ ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการท�ำงานของนักบัญชี
x̄

S.D.

ระดับความคิ ดเห็น

1. ด้านต้นทุนในการด�ำเนินงาน (WEA1)

4.10

.580

มาก

2. ด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงาน (WEA2)

4.23

.533

มากทีส่ ดุ

3. ด้านคุณภาพของการปฏิบตั งิ าน (WEA3)

4.12

.536

มาก

โดยภาพรวม (WEAT)

4.14

.497

มาก

ประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานของนักบัญชี

จากตารางที่ 3 นั ก บัญ ชีใ นบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการท�ำงานของนักบัญชี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และรายด้านเรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ มากสุดไปหาน้อยสุด
ได้แก่ ด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงาน มีความคิดเห็นโดยเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
รองลงมาคือด้านคุณภาพของการปฏิบตั งิ าน และด้านต้นทุนในการด�ำเนินงาน ซึง่ มี
ความคิดเห็นโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ตามล�ำดับ
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานของนักบัญชี ที่มปี ัจจัยและ
สภาพแวดล้อมส่วนบุคคลแตกต่างกัน
1) การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของนั ก บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ทีม่ ปี จั จัยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า
- นักบัญชีทม่ี เี พศ ศาสนา สถานภาพสมรส อุตสาหกรรมหลักขององค์กร
ประสบการณ์การท�ำงาน ต�ำแหน่ งงาน ระดับเงินเดือน และจ�ำนวนพนักงานบัญชีใน
แผนกบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
- นั ก บั ญ ชี ท่ี ม ี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม
ด้ า นการมี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ โ ดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น แต่ แ ตกต่ า งเฉพาะใน
ด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินิจอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 โดยพบว่านักบัญชี
ทีม่ อี ายุ 21 – 28 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่านักบัญชีทม่ี อี ายุ 37 – 44 ปี และ 45 – 52 ปี
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.01 และมีความคิดเห็นสูงกว่านักบัญชีทม่ี อี ายุ 29 – 36 ปี
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนนักบัญชีทม่ี อี ายุแตกต่างกันคูอ่ น่ื ๆ มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
- นักบัญชีทม่ี รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับจริยธรรม
ด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 โดย
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พบว่านักบัญชีทม่ี กี ารศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นสูงกว่านักบัญชีทม่ี กี ารศึกษา
ต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญาโทอย่างมีนัยส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05
ส่ว นในรายด้า นนัน้ มีค วามคิด เห็น แตกต่ า งเฉพาะในด้า นการเสีย สละและแบ่ ง ป นั
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 โดยพบว่านักบัญชีทม่ี กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามคิดเห็น
สูงกว่านักบัญชีท่มี กี ารศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01
นักบัญชีทม่ี กี ารศึกษาระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นสูงกว่านักบัญชีทม่ี กี ารศึกษาต�่ำกว่า
ระดับปริญญาตรีอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 และในด้านการประพฤติตนตามกฎระเบียบ
และหน้าทีอ่ นั พึงกระท�ำ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.01 โดยพบว่า
นักบัญชีทม่ี กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีความคิดเห็นสูงกว่านักบัญชีท่ี
มีการศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนนักบัญชีท่มี ี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันคูอ่ ่นื ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี ทีม่ ปี จั จัยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า
- นักบัญชีทม่ี เี พศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส อุตสาหกรรมหลักขององค์กร
ประสบการณ์การท�ำงาน ต�ำแหน่งงาน และจ�ำนวนพนักงานบัญชีในแผนกบัญชีแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
- นักบัญชีทม่ี รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างเฉพาะในด้านความซื่อสัตย์สจุ ริต
ด้านการรักษาความลับ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยพบว่านักบัญชีทม่ี ี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นสูงกว่านักบัญชีทม่ี กี ารศึกษาต�ำ่ กว่าระดับปริญญาตรี
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ทัง้ สองด้าน และด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.01 โดยพบว่านักบัญชีทม่ี กี ารศึกษา
ระดับปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นสูงกว่านักบัญชีทม่ี กี ารศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.01 และนักบัญชีทม่ี กี ารศึกษาระดับปริญญาโทมีความคิดเห็น
สูงกว่านักบัญชีท่มี กี ารศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
ส่วนนักบัญชีทม่ี รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันคูอ่ น่ื ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
- นักบัญชีทม่ี รี ะดับเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
วิช าชีพ บัญ ชีโ ดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ แ ตกต่ า งเฉพาะในด้ า นมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05 โดยพบว่า นักบัญชีทม่ี รี ะดับเงินเดือน
10,001 – 15,000 บาท, 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท และมากกว่า
30,000 บาท มีความคิดเห็นสูงกว่านักบัญชีทม่ี รี ะดับเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.01 และนักบัญชีทม่ี รี ะดับเงินเดือน 25,001 – 30,000 บาท
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มีความคิดเห็นสูงว่านักบัญชีทม่ี รี ะดับเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนนักบัญชีทม่ี รี ะดับเงินเดือนแตกต่างกันคูอ่ น่ื ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีเกีย่ วกับประสิทธิภาพการท�ำงาน
ั
ทีม่ ปี จจัยและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า นักบัญชีทม่ี เี พศ อายุ ระดับ
การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส อุตสาหกรรมหลักขององค์กร ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่ งงาน ระดับเงินเดือน และจ�ำนวนพนักงานบัญชีในแผนกบัญชีแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยแบบพหุคณ
ู ระหว่างจริ ยธรรม
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานของนักบัญชี
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์กบั
ประสิทธิภาพการท�ำงานของนักบัญชี พบว่า
1) จริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ในด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินจิ
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงานโดยภาพรวมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สามารถน� ำไปสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท�ำงาน
โดยภาพรวมได้ 40.4% (R2 = 0.404, p-value = 0.00) คือ WEAT = 1.780 + 0.586
MHR6
2) จริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ในด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินจิ
มีค วามสัม พัน ธ์แ ละผลกระทบเชิง บวกกับ ประสิท ธิภ าพการท�ำ งานในด้า นต้น ทุ น
ในการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สามารถน� ำไปสร้างสมการ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านต้นทุนในการด�ำเนินงานได้ 29.8% (R2 = 0.298,
p-value = 0.00) คือ WEA1 = 1.730 + 0.588 MHR6
3) จริยธรรมด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์ ในด้านการแสดงออกทางจิตใจต่อกัน
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบกับประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านระยะเวลา
ในการด�ำเนินงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
ในด้านการเสียสละและแบ่งปนั มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การท�ำงานในด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และ
จริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ในด้านความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินจิ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สามารถน�ำไปสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท�ำงานใน
ด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงานได้ 31.3% (R2 = 0.313, p-value = 0.00) คือ WEA2 =
2.197 – 0.300 MHR3 + 0.259 MHR4 + 0.536 MHR6
4) จริยธรรมด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์ ในด้านการแสดงออกทางจิตใจต่อกัน
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มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบกับประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านคุณภาพของการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และจริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
ในด้านความคิดเห็นและการใช้ดุลยพินิจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านคุณภาพของการปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01 สามารถน�ำไปสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านคุณภาพ
ของการปฏิบตั งิ านได้ 39.2% (R2 = 0.392, p-value = 0.00) คือ WEA3 = 1.803 – 0.164
MHR3+ 0.736 MHR6
การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยแบบพหุคูณ ระหว่างจรรยา
บรรณวิ ชาชีพบัญชี และประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานของนักบัญชี
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพ
การท�ำงานของนักบัญชี พบว่า
1) จรรยาบรรณวิช าชีพ บัญ ชี ในด้า นมาตรฐานในการปฏิบ ัติง าน และ
ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคล ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงานโดยภาพรวมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สามารถน� ำไปสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท�ำงาน
โดยภาพรวมได้ 67.0% (R2 = 0.670, p-value = 0.00) คือ WEAT = 0.924 + 0.431
APE6 + 0.314 APE9
2) จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน
บุ ค คลหรือ นิ ติบุ ค คลที่ป ฏิบ ตั ิห น้ า ที่ใ ห้ มีค วามสัม พัน ธ์แ ละผลกระทบเชิง บวกกับ
ประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านต้นทุนในการด�ำเนินงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 สามารถน� ำไปสร้า งสมการพยากรณ์ ประสิท ธิภ าพการท�ำ งานในด้า นต้นทุน
ในการด�ำเนินงานได้ 40.8% (R2 = 0.408, p-value = 0.00) คือ WEA1 = 1.348 + 0.639 APE9
3) จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด้านความรับผิดชอบ
ต่อผู้รบั บริการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงาน
ในด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 สามารถ
น�ำไปสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านระยะเวลาในการด�ำเนินงานได้
51.3% (R2 = 0.513, p-value = 0.00) คือ WEA2 = 1.306 + 0.421 APE6 + 0.253 APE8
4) จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในด้านความรู้ ความสามารถ และด้านความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคล ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน
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อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด้านมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงาน
ในด้านคุณภาพของการปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สามารถน�ำไป
สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท�ำงานในด้านคุณภาพของการปฏิบตั งิ านได้ 69.3%
(R2 = 0.693, p-value = 0.00) คือ WEA3 = 0.533 + 0.226 APE5 + 0.380 APE6 + 0.227 APE9
บทสรุป

นักบัญชีในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร
มีความคิดเห็นว่าการมีจริยธรรมด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์ของนักบัญชี โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Atipa Polruangtong (2008) ซึง่ พบว่านักบัญชี
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีความสามารถทางการปฏิบตั งิ านด้านการท�ำงานร่วมกับผูอ้ น่ื
และมนุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก และงานวิจยั ของ Raviwan Sirsuwan (2009) ซึง่ พบว่า
พนักงานแผนกบัญชีมรี ะดับความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะทางการบริหารด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างเพือ่ นร่วมงานและสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา อยูใ่ นระดับมาก
แสดงให้เห็นว่านักบัญชีโดยส่วนใหญ่มมี นุษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากพอ ๆ กัน ทังระหว่
้
าง
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยกันเองและระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูบ้ งั คับบัญชา
ส่ว นในเรื่อ งจรรยาบรรณวิช าชีพ บัญ ชี นัก บัญ ชีใ นบริษัท จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่าการมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของนักบัญชีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ แตกต่างจากงานวิจยั ของ
Wonlop Buachoom (2008) ซึง่ พบว่าในมุมมองของนักลงทุน มีความเห็นว่านักบัญชี
มีระดับของจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับปานกลาง และพบว่าระดับความคาดหวัง
ของนักลงทุนสูงกว่าระดับความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ จริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี
ที่เ ป็ น อยู่ จะเห็น ได้ว่า ในมุม มองของนัก บัญ ชีม ีค วามคิด เห็น ว่า นัก บัญ ชีไ ด้ป ฏิบ ตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพมากพอสมควรแล้ว แต่ในมุมมองของนักลงทุนซึง่ อยูใ่ นฐานะผูใ้ ช้
ผลงานของนักบัญชีนนั ้ มีความคาดหวังต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีไว้สงู กว่า
จึงมีความเห็นว่านักบัญชีมจี รรยาบรรณวิชาชีพยังไม่มากพอและควรได้รบั การพัฒนา
เพราะนักลงทุนต้องการความน่าเชือ่ ถือหรือความเชือ่ มันในการที
่
จ่ ะน�ำผลงานของนักบัญชี
ไปใช้ในการตัดสินใจนันเอง
่ ดังนัน้ นักบัญชีควรมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตั ิ
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์และพัฒนาอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้ผลงานด้านบัญชีมคี วามน่าเชือ่ ถือ ทังนี
้ ้ นักบัญชี
จะต้องมีจรรยาบรรณควบคูไ่ ปกับความรูท้ างด้านเทคนิค เนื่องจากคนทีเ่ ก่งด้านเทคนิค
แต่ไม่มจี รรยาบรรณจะเป็ นอันตรายต่อสังคมสูงกว่าคนทีไ่ ม่เก่งด้านเทคนิค (Atkinson,
2002) จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจงึ เป็ นสิง่ ส�ำคัญทีน่ ักบัญชีควรได้รบั การปลูกฝงั และ
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ยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นอย่างยิง่ ถึงแม้จะมีปจั จัยทีท่ �ำให้นักบัญชีอาจไม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีจรรยาบรรณก็ตาม ซึง่ จากงานวิจยั ของ Singhchai Aroonvutthiphong (2006)
พบว่า การปลูกฝงั จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีนัน้ มีอุปสรรคและข้อจ�ำกัด อย่างเช่น
การขาดจิตส�ำนึก ขาดความรับผิดชอบ และความโลภของนักบัญชี ระบบการควบคุม
คุณภาพทีย่ งั ไม่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และเจ้าของธุรกิจหรือผูป้ ระกอบการ
ยังไม่เห็นถึงความส�ำคัญของงานด้านบัญชี เป็ นต้น
นอกจากนี้ในเรือ่ งประสิทธิภาพการท�ำงานของนักบัญชีนนั ้ นักบัญชีในบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า
ประสิทธิภาพการท�ำงานของนักบัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ต่าง ๆ หลายงานวิจยั ทีเ่ คยได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพการท�ำงานของ
นักบัญชี เช่น งานวิจยั ของ Komtong Thanartna (2005) Prapapron Salarom (2006)
Prasong Trakoonsangngern (2007) Atipa Polruangtong (2008) Raviwan Sirsuwan
(2009) และ Supamit Pinitkarn (2009) เป็ นต้น ซึ่งพบว่านักบัญชีมปี ระสิทธิภาพ
การท�ำงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน แสดงให้เห็นว่านักบัญชีโดยส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ
จากการวิจยั ในครังนี
้ ้ พบว่า จริยธรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ในด้านความคิดเห็น
และการใช้ดลุ ยพินิจ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน และ
ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน บุคคลหรือนิตบิ ุคคล ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
มีความสัมพันธ์และช่วยให้นักบัญชีมปี ระสิทธิภาพในการท�ำงานโดยภาพรวม ดังนัน้
นักบัญชีจงึ ควรมีมนุษยสัมพันธ์ตอ่ กันโดยมีความคิดเห็นและการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมีเหตุผล
เป็ นหลัก เพราะเมือ่ นักบัญชีมเี หตุผลในการท�ำงานร่วมกัน จะท�ำให้นกั บัญชีคดิ ดี พูดดี
ท�ำดี รูแ้ ละกระท�ำในสิง่ ทีค่ วรท�ำหรือเหมาะสมต่อกัน ซึง่ ช่วยให้การท�ำงานนัน้ ราบรืน่ ยิง่ ขึน้
ประกอบกับการยึดมันในมาตรฐานทางวิ
่
ชาชีพและวิชาการในการปฏิบตั งิ าน และส�ำนึก
ในความรับผิดชอบของตนทีต่ ้องท�ำให้กบั องค์กรในฐานะนายจ้าง จะท�ำให้นักบัญชี
ตระหนักและใช้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีผลงานด้านบัญชีทม่ี ี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความประหยัดคุม้ ค่า รวดเร็ว ทันเวลา ตรงไปตรงมา และ
น่าเชือ่ ถือ ซึง่ แสดงถึงประสิทธิภาพในการท�ำงานอันเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรมีการศึกษาปจั จัยและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อการมีจริยธรรมด้านการมีมนุ ษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของนักบัญชี นอกเหนือจากทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั ในครัง้ นี้
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2) ควรขยายหรือลดขอบเขตของการวิจยั เพือ่ ให้เห็นผลทีก่ ว้างขึน้ หรือเจาะจง
เฉพาะกลุ่ม เช่น ศึกษารวมไปถึงบริษทั ในพืน้ ทีต่ ่างจังหวัด หรือศึกษาเฉพาะเจาะจง
บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมใดกลุม่ อุตสาหกรรมหนึ่ง
3) ควรศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย เช่น ผูบ้ ริหาร
ผูต้ รวจสอบภายใน นักลงทุน และพนักงานในฝา่ ยหรือแผนกอื่น ๆ เพื่อให้ได้มุมมอง
ทีแ่ ตกต่างจากบุคคลทีม่ สี ถานะแตกต่างกัน
4) ควรเปลีย่ นลักษณะกลุม่ ธุรกิจในการวิจยั เช่น กลุม่ ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุน กลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุม่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐ
เพือ่ ให้เห็นถึงความแตกต่างของนักบัญชีทป่ี ฏิบตั งิ านในองค์กรทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน
5) เนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการวิจยั
โดยเก็บข้อมูลทางไปรษณียร์ ว่ มกับการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามความสะดวก ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเพียงผูเ้ ดียว และได้รบั ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลับคืนมาจ�ำนวน 115 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 24.06 ของจ�ำนวนแบบสอบถามทัง้ หมด
ซึง่ ถือเป็นข้อจ�ำกัดในการวิจยั และผลการวิจยั ในครัง้ นี้ ฉะนัน้ ส�ำหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลการวิจยั ได้มากขึน้ จึงควรหาทีมงานในการเก็บข้อมูลหรือ
ใช้วธิ กี ารวิจยั อื่น ๆ ในการเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
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