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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อจริยธรรมวชิาชีพท าบญัชี  เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบจริยธรรมวชิาชีพผูท้  าบญัชีและเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อจริยธรรมวชิาชีพท าบญัชี ทั้งน้ีการ
เก็บขอ้มูลใชว้ธีิแจกแบบสอบถาม    ณ   สถานท่ีจดัอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพส าหรับผูท้  า
บญัชีจ านวน  481  ตวัอยา่ง เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   (Purposive  Sampling)   เพื่อใหต้รงกบั
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผลการวจิยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงร้อยละ  79.6  มีอาย ุ 30 – 40  ปี จ  านวน 220 คน  ร้อยละ  
45.7  การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ  74.7  มีประสบการณ์การท าบญัชีนอ้ยกวา่ 5  ปี  ร้อยละ 28.5  เป็น
ผูท้  าบญัชีของนายจา้ง(หา้งร้าน,  บริษทัต่าง ๆ)ร้อยละ 63.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพบญัชีเป็นอาชีพหลกัร้อย
ละ  89.4  มีรายไดต่้อเดือนจากการท าบญัชี   10,000  - 30,000  บาทร้อยละ  58.4  เคยศึกษาวชิาจริยธรรม  
ร้อยละ  84  กลุ่มตวัอยา่งไม่เคยเขา้ร่วมสัมนาหรืออบรมจริยธรรมร้อยละ  55.9   

เม่ือวเิคราะห์ค่าเฉล่ียพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีเก่ียวกบั   ปัจจยัจริยธรรมส่วนบุคคล  
ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร ปัจจยัค่านิยมในการท างาน  ปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน ปัจจยัจรรยาบรรณ
วชิาชีพ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  แนวปฏิบติัจริยธรรมวชิาชีพบญัชีอยูใ่นระดบัปานกลาง   

ผลของการวเิคราะห์ปัจจยั  (Factor  Analysis)  พบวา่  สามารถจดักลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อ
จริยธรรมวชิาชีพบญัชีไดเ้ป็น  8  กลุ่มไดแ้ก่  1)จรรยาบรรณวชิาชีพ  2)จริยธรรมส่วนบุคคล   3)ความ
ซ่ือสัตย ์ 4)ค่านิยมในการท างาน  5) ความเป็นอิสระในการท างาน  6)  ความพึงพอใจในการท างาน         
7) ความแตกต่างของบุคคล   8) สภาพแวดลอ้มในการท างาน    

การทดสอบสมมติฐาน  พบวา่  ผูท้  าบญัชี เพศ  ระดบัการศึกษา  ต่างกนัมีจริยธรรมวชิาชีพไม่
แตกต่างกนั   ผูท้  าบญัชี ท่ีเคยศึกษาวชิาจริยธรรมกบัผูท่ี้ไม่เคยศึกษาวชิาจริยธรรม มีจริยธรรมวชิาชีพไม่
แตกต่างกนั    ผูท้  าบญัชี อาย ุ รายไดต่้อเดือน  ประสบการณ์ท าบญัชี  ลกัษณะการประกอบอาชีพ  ต่างกนัมี
จริยธรรมวชิาชีพแตกต่างกนั ผูท้  าบญัชีเคยสัมมนากบัไม่เคยสัมมนาหวัขอ้จริยธรรมมีจริยธรรมวชิาชีพแตกต่าง
กนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 
 

This research on the subject of factors affecting the ethics in accounting profession was a survey 
research with the objective of studying factors affecting the ethics in accounting profession .Data 
collection was conducted by means of questionnaires distributed to 481 accounting professionals attending 
the institution that offered training program to accountants. Purposive sampling was used in this research 
in order to be consistent with the target population under study. 

Outcome of the research revealed that the majority of respondents were female(79.6 percent), 30-
40 years of age (45.7 percent), bachelor degree graduates (74.7)with accounting experience less than 5 
years(28.5 percent). They were responsible for accounting practice(63.2 percent) needed for their 
employers (both partnership and company)and they chose accounting career themselves(89.4 percent). 
Their monthly salary was  between 10,000-30,000 baht(58.4 percent)  and the majority of them did study 
ethics(84 percent). However,  the majority of them never participated in formal ethical training or 
seminar(55.9 percent). 

Mean analysis showed that, overall,  their opinion on the factors related to personal ethics, 
organizational culture , working value , working satisfaction , professional ethics , scored high on a rating 
scale. However, their opinion about  ethical practice used by accounting  professionals , scored medium 
on a rating scale. 

Factor analysis showed that the following 8 groups of factors could be classified as factors 
influential to ethics in accounting profession. These were 1)professional code of conduct 2) 
personal ethics, 3)honesty 4) working value 5) working freedom 6) working satisfaction 7) pers onal 
difference 8) working environment.  

Hypothesis test ,at .05 level of significance,  showed that accounting professionals with 
different sex and education did not differ in terms of their view on account ing ethics , that 
accounting professionals with and without education in ethics did not differ from each other , that 
accounting professionals with different age ,monthly income , accounting experience did differ in 
terms of their view on accounting ethics, that accounting professionals who did participa te in 
ethical seminar and those who did not showed different view on accounting ethics.  
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การศึกษาวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   ดว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากสถาบนัรัชต์

ภาคยท่ี์สนบัสนุนทุนท าวจิยัจนส าเร็จและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสน้ี 
 ทา้ยน้ีผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณ  ดร.ราชวกิรม อาทิตย  เจริญรัชตภ์าคย ์ อธิการบดี รศ.ดร. สุวฒัน์  
วฒันวงศ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   ท่ีมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริมใหอ้าจารยทุ์กท่านท างานวจิยัซ่ึงเป็น
แรงดลใจใหข้า้พเจา้ท างานวจิยัคร้ังน้ี  คณะกรรมการวจิยัของสถาบนัรัชตภ์าคยท่ี์คอยเป็นท่ีปรึกษาให้
ค  าแนะน าตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ และผูก้รอกแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาของท่านกรอก
แบบสอบถามเพื่อใหก้ารวจิยัออกมาอยา่งสมบูรณ์และเป็นไปตามขอ้เทจ็จริง  ผูว้จิยัหวงัวา่งานวจิยัฉบบัน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชีต่อไป 
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