ก
ดร.พิชัย ทรัพย์เกิด. (2554) ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อจริยธรรมวิชาชีพทาบัญชี
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อจริ ยธรรมวิชาชีพทาบัญชี เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เพื่อศึกษา
องค์ประกอบจริ ยธรรมวิชาชีพผูท้ าบัญชีและเพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อจริ ยธรรมวิชาชีพทาบัญชี ทั้งนี้การ
เก็บข้อมูลใช้วธิ ี แจกแบบสอบถาม ณ สถานที่จดั อบรมการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทางวิชาชีพสาหรับผูท้ า
บัญชีจานวน 481 ตัวอย่าง เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงร้อยละ 79.6 มีอายุ 30 – 40 ปี จานวน 220 คน ร้อยละ
45.7 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 74.7 มีประสบการณ์การทาบัญชีนอ้ ยกว่า 5 ปี ร้อยละ 28.5 เป็ น
ผูท้ าบัญชีของนายจ้าง(ห้างร้าน, บริ ษทั ต่าง ๆ)ร้อยละ 63.2 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพบัญชีเป็ นอาชีพหลักร้อย
ละ 89.4 มีรายได้ต่อเดือนจากการทาบัญชี 10,000 - 30,000 บาทร้อยละ 58.4 เคยศึกษาวิชาจริ ยธรรม
ร้อยละ 84 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้าร่ วมสัมนาหรื ออบรมจริ ยธรรมร้อยละ 55.9
เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า ระดับความคิดเห็นของผูท้ าบัญชีเกี่ยวกับ ปัจจัย จริ ยธรรมส่ วนบุคคล
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยค่านิยมในการทางาน ปัจจัยความพึงพอใจในการทางาน ปัจจัยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แนวปฏิบตั จิ ริ ยธรรมวิชาชีพบัญชีอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลของการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) พบว่า สามารถจัดกลุ่มปั จจัยที่มีผลต่อ
จริ ยธรรมวิชาชีพบัญชีได้เป็ น 8 กลุ่มได้แก่ 1)จรรยาบรรณวิชาชีพ 2)จริ ยธรรมส่ วนบุคคล
3)ความ
ซื่อสัตย์ 4)ค่านิยมในการทางาน 5) ความเป็ นอิสระในการทางาน 6) ความพึงพอใจในการทางาน
7) ความแตกต่างของบุคคล 8) สภาพแวดล้อมในการทางาน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผูท้ าบัญชี เพศ ระดับการศึกษา ต่างกันมีจริ ยธรรมวิชาชีพไม่
แตกต่างกัน ผูท้ าบัญชี ที่เคยศึกษาวิชาจริ ยธรรมกับผูท้ ี่ไม่เคยศึกษาวิชาจริ ยธรรม มีจริ ยธรรมวิชาชีพไม่
แตกต่างกัน ผูท้ าบัญชี อายุ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ทาบัญชี ลักษณะการประกอบอาชีพ ต่างกันมี
จริ ยธรรมวิชาชีพแตกต่างกันผูท้ าบัญชีเคยสัมมนากับไม่เคยสัมมนาหัวข้อจริ ยธรรมมีจริ ยธรรมวิชาชีพแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.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), 3040 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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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุ ณาและความอนุเคราะห์จากสถาบันรัชต์
ภาคย์ที่สนับสนุนทุนทาวิจยั จนสาเร็ จและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ท้ายนี้ผวู ้ จิ ยั ต้องขอขอบพระคุณ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริ ญรัชต์ภาคย์ อธิการบดี รศ.ดร. สุ วฒั น์
วัฒนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่มีนโยบายสนับสนุนส่ งเสริ มให้อาจารย์ทุกท่านทางานวิจยั ซึ่ งเป็ น
แรงดลใจให้ขา้ พเจ้าทางานวิจยั ครั้งนี้ คณะกรรมการวิจยั ของสถาบันรัชต์ภาคย์ที่คอยเป็ นที่ปรึ กษาให้
คาแนะนาตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ และผูก้ รอกแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาของท่านกรอก
แบบสอบถามเพื่อให้การวิจยั ออกมาอย่างสมบูรณ์และเป็ นไปตามข้อเท็จจริ ง ผูว้ จิ ยั หวังว่างานวิจยั ฉบับนี้จะ
เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีต่อไป
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