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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีทีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการให้บริ การ
ในหน่วยงานกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย จํานวน 400 คน เครื องมือทีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และการทดสอบความสัม พัน ธ์ โดยใช้ส ถิ ติส หสัม พัน ธ์อย่างง่ ายของเพีย ร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท
มีสถานภาพการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส และมีระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงาน ระหว่าง 16 ปี ขึนไป จรรยาบรรณของนักบัญชีโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ บททัวไป ความโปร่ งใส ความเป็ น
อิสระ ความเที ยงธรรม และความซื อสัตย์สุจริ ต ความรู ้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บตั ิงาน การรักษาความลับ
ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ ความรับผิดชอบ ต่อหน่วยงานที ตนสังกัด และความรับผิดชอบต่อเพือนร่ วมวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณทัวไปอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด คุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยโดยรวมและรายด้าน
ได้แ ก่ ความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangibles) ความน่ า เชื อถื อ ไว้ว างใจในการบริ ก าร (Reliability) การ
ตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) การให้ความมันใจผูร้ ับบริ การ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) อยู่
ในระดับมาก
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชีโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ บททัวไป ความ
โปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซื อสัตย์สุจริ ต ความรู ้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บตั ิงาน
การรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีตนสังกัดและความรับผิดชอบต่อเพือน
ร่ วมวิชาชี พ และจรรยาบรรณทัวไป มี ความสัมพันธ์กบั คุณภาพการให้บริ การของนักบัญชี ในหน่ วยงานกองทัพไทย
โดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง
คําสําคัญ: จรรยาบรรณของนักบัญชี/คุณภาพการให้ บริการนักบัญชีในหน่ วยงานกองทัพไทย
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Abstract
This research work aims to investigate the accountant’s ethics relating to the quality of services in Royal Thai
Army Forces. The sample group included 400 government personnels. The research tool used for data collection was the
questionnaires, and the statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and One-Way
ANOVA. In addition, the relationship was tested by using the Pearson Correlation Coefficient. The results showed that
most of the questionnaire respondents were male aged between 31 - 40 years old with monthly income of 10,001 - 15,000
Baht. Most of them were government officials with Bachelor's degree. The respondent's marital status was married, and
the respondents had worked in the organization for more than 16 years. The accountant’s ethics were classified as general
roles, transparency, independence, justice and honesty, capability and performance standard, confidentiality,
responsibility towards the service recipients, responsibility towards the affiliated organization and towards the colleagues,
and general ethics, which ranked the highest. In terms of quality of the services provided by the accountants in Royal
Thai Army Forces, it was found that tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy were in the high level.
According to the results of hypothesis testing, it was found that the accountant’s ethics in overall and in each
aspect: general roles, transparency, independence, justice and honesty, capability and performance standard,
confidentiality, responsibility towards the service recipients, responsibility towards the affiliated organization and
towards the colleagues, and general ethics related to the quality of services provided by the accountants of Royal Thai
Army Forces with 0.01 statistical significance, which was considered high.
Keyword(s): accountant’s ethics, quality of services of agencies in Royal Thai Army Forces
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลียนแปลงไป ทังในด้านเศรษฐกิ จ การเงิ น การธนาคาร และการร่ วมมื อทางการค้า
ระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่หรื อขนาดเล็ก แม้กระทังส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่าง
ก็ปรับตนเองให้กา้ วทันต่อสังคมโลกปั จจุบนั ดังนันทุกองค์กรจะต้องยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลียนแปลงอย่างเหมาะสม
ทีสุด จึงจะทําให้องค์กรสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างยังยืน โดยมีการติดตามข่าวสารไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลด้านการบริ หารข้อมูลทางการบัญชี
เพือการจัดทํารายงานแก่ผูบ้ ริ หาร แต่ก็ตอ้ งยึดหลักมาตรฐานการบัญชี นักบัญชี ยุคใหม่จึงต้องศึ กษาหาความรู ้ และมีความเข้าใจ
สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานบัญชีได้อย่างถูกต้อง (สภาวิชาชี พบัญชี. 2547:15) “คน” ในฐานะที เป็ นทรัพยากรทีสําคัญ
ได้กลายมาเป็ นกุญแจทีนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จทีสําคัญทีองค์กรยุคใหม่ได้มุ่งเน้นการบริ หารพัฒนาคนซึ งเป็ นเรื องเชิงกลยุทธ์
โดยองค์กรแห่ งอนาคตก็ตอ้ งมี กลยุทธ์ในการพัฒนาคนที มี เป้ าหมายและวิสัยทัศน์ทีชัดเจน การเก็บคนเก่ งไว้ในองค์กร (Talent
Management) เป็ นเรื องทีต้องใส่ ใจและสุ ดท้ายการมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีความสามารถ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและ
ผูกพันอยูท่ ุ่มเทให้กบั องค์กร (Engagement) (รัฐ ดํารงศรี . 2553:1), (จินตนา บุญบงการ. 2555:20) “จรรยาบรรณ” ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้คาํ จํากัดความว่า จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติทีผูป้ ระกอบอาชีพการงานแต่
ละอย่างกําหนดขึน เพือรักษาส่งเสริ มเกียรติคุณชือเสี ยงและฐานะอาจเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ได้จรรยาบรรณจึงเป็ นหลัก
ความประพฤติเป็ นเครื องยึดเหนี ยวจิ ตใจให้มีคุณธรรม และจริ ยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ ซึ งเรี ยกว่า จรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ (Professional Code of Ethics) (บุญยัง สหเทวสุคนธ์. 2552:1), (สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ. 2553:233)
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี หรื อผูซ้ ึ งขึ นทะเบี ยนไว้กับสภาวิชาชี พบัญชี ตามข้อบังคับสภาวิชาชี พบัญชี
ฉบับที 19 เรื อง จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีหรื อผูซ้ ึ งขึน
ทะเบี ยนไว้กบั สภาวิชาชีพบัญชี เพือใช้เป็ นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนิ นงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
หรื อผูซ้ ึงขึนทะเบียนไว้กบั สภาวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพ. 2553) ซึงเกิดขึนพร้อมกับการ
เปลียนแปลงกฎหมายและองค์กรกํากับดูแลผูป้ ระกอบวิชาชีพ เพือสร้างความเป็ นปึ กแผ่นและดํารงไว้ซึงเกียรติศกั ดิwแห่ งการประกอบ
วิชาชีพ ผูป้ ระกอบวิชาชีพย่อมมีหน้าทีต้องดํารงไว้ซึงจรรยาบรรณได้ในระดับใดย่อมต้องขึนอยูก่ บั จิตสํานึกของผูป้ ระกอบวิชาชีพเอง
เป็ นสําคัญ (ชนิ ดาภา ดีสุข, นงลักษณ์ ศิริพิศ และชลกนก โฆษิตคณิ น, 2553:3) หลักการพืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี คือ
แนวคิดหรื อหลักการสําคัญของจรรยาบรรณ สําหรับวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย หลักการพืนฐานดังกล่าวแบ่งออกเป็ นหัวข้อต่างๆ
แสดงภายใต้หมวดที 2 ถึงหมวดที 7 ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที 19 พ.ศ. 2553 ดังนี (1) ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียง
ธรรม และความซือสัตย์สุจริ ต (2) ความรู ้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน (3) การรักษาความลับ (4) ความรับผิดชอบต่อ
ผูร้ ั บบริ การ (5) ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที ผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ปฏิ บัติหน้าที ให้ และ
(6) ความรับผิดชอบต่อเพือนร่ วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไป
หน่ วยงานกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces) เป็ นกองทัพของราชอาณาจักรไทย แบ่งเป็ น 5 เหล่าทัพ ได้แก่
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศและส่วนราชการอืนตามทีกําหนดใน พ.ร.ฎ. ใน พ.ศ. 2557 เว็บไซต์
โกลบอลไฟเออร์ พาวเวอร์ (GlobalFirepower) จัดอันดับความแข็งแกร่ งของกองทัพไทยอยูอ่ นั ดับที 24 ของโลก (จาก 106 ประเทศ)
ยอดประชากร 550,860 คน แบ่งเป็ น กองบัญชาการกองทัพไทย 244,860 คน กองทัพบก 190,000 คน กองทัพเรื อ 71,000 คน
กองทัพ อากาศ 45,000 คน มี ร ายจ่ า ยด้า นงบประมาณ 166,397,804,900 ล้า นบาท (2558) ร้ อ ยละต่ อจี ดี พี 1.8 (ประเมิ น
2548)(https://th.wikipedia.org/wiki/กองทัพไทย) หน่ วยงานกองทัพไทยภายใต้นโยบายปฏิ รูประบบราชการ ได้ดาํ เนิ นการตามแผน
ปฏิรูประบบบริ หารงานภาครัฐ โดยปรับเปลียนไปสู่ระบบบริ หารภาครัฐแนวใหม่ ทีมุ่งเน้นผลงาน และผลลัพธ์แทนการควบคุมปั จจัย
นําเข้าและกระจายความรับผิดชอบในการบริ หารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร เพือผลิตผลงาน
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ตามพันธกิจ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ หน่วยงานจึงจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลทางบัญชีทีสมบูรณ์
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินประเมินผลการดําเนินงานทางการเงินมีขอ้ มูลต้นทุนในการผลิตผลผลิต และบริ การเพือใช้เป็ น
เกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณ และมีขอ้ มูลเพือสนับสนุ นการวางแผนทางการเงิน การบริ หารจัดการทรัพย์สินการตรวจสอบ
กํากับดูแลหน่วยงานของผูบ้ ริ หารและหน่วยงานทีเกียวข้อง (กรมบัญชีกลาง. 2554: ออนไลน์)
โดยเหตุดงั กล่าวกลุ่มผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงจรรยาบรรณของนักบัญชีกบั คุณภาพในการให้บริ การ จึงมีความประสงค์ทีจะทํา
การวิจยั เรื องจรรยาบรรณของนักบัญชีทีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการให้บริ การในหน่วยงานกองทัพไทย การศึกษาสามารถนําไปใช้
เป็ นข้อสนเทศในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ นําไปใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณา
วางแผน เพือพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของการให้บริ การเพือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริ การให้ดียิงขึนในหน่ วยงาน
กองทัพไทย ทังนีเพือการปฏิบตั ิงานทีมีประสิ ทธิภาพและความสําเร็ จในการทํางานของบุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การในหน่วยงานกองทัพไทย
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของนักบัญชีกบั คุณภาพการให้บริ การในหน่วยงานกองทัพไทย
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ข้อมูลทีได้จากการวิจยั เป็ นข้อมูลให้ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาเป็ นแนวทางสร้างจรรยาบรรณของนักบัญชี และคุณภาพการ
ให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทย อันเป็ นแนวทางในการธํารงรักษาบุคลากร ให้คงอยูแ่ ละจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
2. เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูบ้ ริ หารในการวางนโยบายการบริ หารงานเพือลดปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานและเพือ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย
3. เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ผูท้ ีเกียวข้องนักวิชาการและผูท้ ีสนใจในการนําผลการศึกษาทีได้นาํ ไปใช้
ในเชิงวิชาการ
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการ
ผูว้ ิจยั ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรที มาใช้บริ การของกองการเงิ นและบัญชี ซึ งปฏิ บตั ิงานอยู่ในหน่ วยงานกองทัพไทย
จํานวน 550,860 คน กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึ กษาวิจัยครั งนี เป็ นบุ คลากร เนื องจากทราบจํานวนประชากรที แท้จ ริ ง (Actual
Population) จึงใช้วิธีการคํานวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากร เพือหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณ
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยต้องการให้เกิดความคลาดเคลือนของการสุ่มตัวอย่าง ในระดับความเชือมันร้อยละ 95
จากการคํานวณพบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน และได้สาํ รองแบบสอบถามทีอาจจะเกิดความคลาดเคลือนไม่
สมบูรณ์ 10% เท่ากับ 40 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างกรณี ทราบจํานวนประชากรตามขันตอนการสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ
2. แหล่ งข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษา
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ งจะดําเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามทีได้กาํ หนดไว้จนครบตามจํานวน โดยขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นบุคลากรทีมาใช้
บริ การของกองการเงินและบัญชี ซึงปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานกองทัพไทย
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
รวมถึงแหล่งข้อมูลหน่วยงานและทางอินเตอร์เน็ต เพือกําหนดขอบเขตการวิจยั และสร้างเครื องมือในการวิจยั เพือประกอบการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจยั
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือกําหนดขอบเขตการวิจยั และสร้าง
เครื องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจยั
2. นําข้อมูลทีได้มาสร้างแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามทีสร้างขึนให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
4. นําแบบสอบถามฉบับร่ างไปทดลองใช้ (Try–out) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรในหน่วยงานในกองทัพไทย จํานวน
40 ตัวอย่าง แล้วตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows ด้วยวิธีการวิเคราะห์
โดยใช้วธิ ีค่าสัมประสิ ทธิwอลั ฟ่ าของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
5. ปรับปรุ งแบบสอบถามอีกครัง แล้วนําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาอีกครัง เพือแก้ไขปรับปรุ งจนได้เครื องมือวัดประสิ ทธิภาพ
6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทีได้นาํ ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั
ผลทีได้จากการศึกษาวิจยั เรื องจรรยาบรรณของนักบัญชีทีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการให้บริ การในหน่วยงานกองทัพไทย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้ แก่
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท
มีสถานภาพการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ระหว่าง 16 ปี ขึนไป
2. ข้อมูลจรรยาบรรณของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทย
จากผลการวิจยั จรรยาบรรณของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทย จรรยาบรรณของนักบัญชีโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
บททัวไป บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที สุ ดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บุคลากร
มีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุด คือ ไม่กระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึงความเสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิwแห่ งวิชาชีพ ในส่ วน
ทีเกียวกับกฎหมายภาษีอากรหรื อกฎหมายอืน และไม่โฆษณาหรื อยินยอมให้ผอู ้ ืนโฆษณาด้วยประการใดๆ ซึงการประกอบวิชาชีพอัน
แสดงให้เห็นว่าจะช่วยเหลือให้เสี ยภาษีนอ้ ยกว่าความเป็ นจริ ง
ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซือสัตย์ สุจริต บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณ
ของนักบัญชี ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซื อสัตย์สุจริ ตโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดและเมือพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า บุคลากรมีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด คือ การปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส และประพฤติอย่าง
ตรงไปตรงมา จริ งใจ ซือตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
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ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน บุคลากรของในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี
ความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุคลากรมี
จรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุด คือ การใช้ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบตั ิวชิ าชีพบัญชี ด้วยความเอา
ใจใส่อย่างเต็มความสามารถ และการปฏิบตั ิงานด้วยความมุ่งมัน ขยันหมันเพียร
การรักษาความลับ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี การรักษาความลับโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที สุ ดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุคลากรมีจรรยาบรรณของนักบัญชี อยู่ในระดับมากที สุ ด คื อ การไม่นาํ ข้อมูลที เป็ น
ความลับของหน่ วยงานทีสังกัดไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต และการไม่นาํ การปฏิบตั ิงานบัญชี ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอืน
ความรั บผิดชอบต่ อผู้รับบริ การ บุ คลากรในหน่ วยงานกองทัพไทย มี จรรยาบรรณของนักบัญชี ความรั บผิดชอบต่ อ
ผูร้ ับบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุคลากรมีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
คือ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานภาครัฐ และบุคคลอืนทีใช้ผลงานประกอบของนักบัญชีดว้ ยความสุจริ ตและจําเป็ น และการปฏิบตั ิตาม
หลักการมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิของนักบัญชี เพือให้เกิดความน่าเชือถือ มีประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ
ความรับผิดชอบต่ อหน่ วยงานทีตนสังกัด บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี ความรับผิดชอบ
ต่อหน่ วยงานทีตนสังกัดโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุคลากรมีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด คือ การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจของหน่วยงานทีตนสังกัด และการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต อุทิศ
ตน ทุ่มเทดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานทีตนสังกัด
ความรับผิดชอบต่ อเพือนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไป บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย
มีจรรยาบรรณของ
นักบัญชี ความรับผิดชอบต่อเพือนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไปโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
บุคลากรมีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุด คือ การประพฤติปฏิบตั ิตนในทางทีถูกทีควร สํานึ กในหน้าทีและไม่ปฏิบตั ิ
ตนในลักษณะทีทําให้เกิดความเสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิwแห่งกรอบวิชาชีพบัญชีและทีมีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมาก คือ การ
ไม่ให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ใดๆ เพือเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลอืนแนะนําหรื อจัดหางานบัญชีมาให้ตน
3. ข้อมูลคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทย
จากผลการวิจยั คุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทย คุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริการ (Tangibles) บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีใน
หน่ วยงานกองทัพไทย ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
บุคลากรมีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่ วยงานกองทัพไทยอยู่ในระดับมาก คือ หน่ วยงานมีระบบสารสนเทศแบบเต็ม
รู ปแบบทันสมัย และบุคลากรมีความสุภาพ เรี ยบร้อย
ความน่ าเชือถือไว้ วางใจในการบริการ (Reliability) บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีคุณภาพการให้บริ การของนัก
บัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยความน่าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า บุ คลากร มี คุ ณภาพการให้บริ การของนักบัญชี ในหน่ ว ยงานกองทัพไทยอยู่ในระดับมาก คื อ เมื อผูร้ ั บบริ การมี ปัญหา
หน่วยงานแสดงออกถึงความจริ งใจในการแก้ไขปั ญหานัน และหน่วยงานได้ให้บริ การตามเวลาทีนัดไว้
การตอบสนองผู้รับบริการ (Responsiveness) บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีใน
หน่ วยงานกองทัพไทยการตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
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บุคลากรมีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยอยูใ่ นระดับมาก คือ บุคลากรได้แจ้งให้ผูร้ ับบริ การทราบว่าจะ
ได้รับบริ การเมือใด และบุคลากรเต็มใจทีจะช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ
การให้ ความมันใจผู้รับบริ การ (Assurance) บุคลากรในหน่ วยงานกองทัพไทย มีคุณภาพ การให้บริ การของนักบัญชี ใน
หน่วยงานกองทัพไทยการให้ความมันใจผูร้ ับบริ การ (Assurance) โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุคลากร
มี คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารของนักบัญ ชี ใ นหน่ ว ยงานกองทัพไทย อยู่ในระดับ มาก
คื อ บุ ค ลากรให้บ ริ ก ารโดยแสดงออกให้
ผูร้ ับบริ การรู ้สึกมันใจในการได้รับบริ การ และผูร้ ับบริ การรู ้สึกปลอดภัยเมือมาใช้บริ การบุคลากร
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) บุคลากรในหน่ วยงานกองทัพไทย มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชี ในหน่ วยงาน
กองทัพไทยความเห็ นอกเห็ น ใจ (Empathy) โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บุ คลากรมี คุณภาพการ
ให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยอยูใ่ นระดับมาก คือ หน่วยงานให้ความเอาใจใส่ แก่ผูร้ ับบริ การเป็ นรายบุคคล และ
หน่วยงานเปิ ดให้บริ การในเวลาทีสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ
4. ข้อเสนอแนะอืนๆ บุคลากรให้ขอ้ เสนอแนะข้อมูลที ให้แสดงความคิดเห็นนันสิ งที ตอบกลับไป คือ สิ งทีต้องการให้
เกิ ดขึนจริ งและเป็ นรู ปธรรมอย่างจริ งจัง บุ คลากรดี งานก็ดี บุ คลากรในหน่ วยงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี เป็ นหน้าตาของหน่ วยงาน
ผูบ้ ริ หารทีดีมีนาใจ
ํ เอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงานร่ วมงานดี งานก็ออกมาดี สิ ทธิ ประโยชน์ชีแจงให้ชดั เจน เข้าใจ หน่วยงานควรจัด
อบรมบุคลากรอย่างสมําเสมอเพือเป็ นการเพิมทักษะ และสร้างจิตสํานึกทีดีต่อการให้บริ การผูท้ ีมารับบริ การ และอยากให้ผูใ้ ห้บริ การ
สนใจกับผูร้ ับบริ การมากขึนอีกสักนิด
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพือทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
สมมติฐานข้ อที 1 บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย ทีมีคุณลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ
การปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานทีต่างกัน มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีใน
หน่วยงานกองทัพไทยแตกต่างกัน จากผลการวิจยั สามารถสรุ ป ได้ดงั นี
1. เพศต่ า งกัน มี คุ ณ ภาพการให้บริ ก ารของนัก บัญชี ใ นหน่ ว ยงานกองทัพไทยความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร
(Tangibles) ความน่ าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) การตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) การให้ความมันใจ
ผูร้ ับบริ การ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
2. อายุต่างกัน มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
ความน่ าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) การตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) การให้ความมันใจผูร้ ับบริ การ
(Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
3. รายได้ต่ า งกัน มี คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของนัก บัญ ชี ใ นหน่ วยงานกองทัพ ไทยความเป็ นรู ปธรรมของการบริ ก าร
(Tangibles) ความน่ าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) การตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) การให้ความมันใจ
ผูร้ ับบริ การ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
4. สถานภาพการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยความเป็ นรู ปธรรมของ
การบริ การ (Tangibles) ความน่าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) การตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) การให้ความ
มันใจผูร้ ับบริ การ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
5. ระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
(Tangibles) ความน่ าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) การตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) การให้ความมันใจ
ผูร้ ับบริ การ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
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6. สถานภาพการสมรสต่างกัน มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ (Tangibles) ความน่าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) การตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) การให้ความ
มันใจผูร้ ับบริ การ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
7. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยความเป็ นรู ปธรรมของ
การบริ การ (Tangibles) ความน่าเชือถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) การตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) การให้ความ
มันใจผูร้ ับบริ การ (Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
สมมติฐานข้ อที 2 จรรยาบรรณของนักบัญชีมีความสัมพันธ์คุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทย
จากผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จรรยาบรรณของนักบัญชีโดยรวมกับคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชี
ในหน่วยงานกองทัพไทยมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้โดยความสัมพันธ์กนั
ในระดับสูง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชีโดยรวมมากขึน จะ
ทําให้มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยเพิมขึน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. จรรยาบรรณของนักบัญชี บททัวไปกับคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยมีความสัมพันธ์กนั
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที ตังไว้โดยความสัมพันธ์กันในระดับสู ง และเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี บททัวไปมากขึน จะทําให้มีคุณภาพการให้บริ การ
ของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยเพิมขึน
2. จรรยาบรรณของนักบัญชี ความโปร่ งใส ความเป็ นอิ สระ ความเที ยงธรรม และความซื อสัตย์สุจริ ตกับคุณภาพการ
ให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีตังไว้โดยความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง และเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน กล่าวคือ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณ
ของนักบัญชี ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซือสัตย์สุจริ ตมากขึน จะทําให้มีคุณภาพการให้บริ การของนัก
บัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยเพิมขึน
3. จรรยาบรรณของนักบัญชี ความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานกับคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชี
ในหน่วยงานกองทัพไทยมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้โดยความสัมพันธ์
กันในระดับสู ง และเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน กล่าวคื อ บุ คลากรในหน่ วยงานกองทัพไทย มี จรรยาบรรณของนักบัญชี ความรู ้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานมากขึน จะทําให้มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยเพิมขึน
4. จรรยาบรรณของนัก บัญ ชี การรั กษาความลับ กับ คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของนัก บัญชี ใ นหน่ วยงานกองทัพ ไทยมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้โดยความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง และเป็ นไป
ในทิ ศทางเดี ยวกัน กล่าวคือ บุคลากรในหน่ วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี การรักษาความลับมากขึน จะทําให้มี
คุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยเพิมขึน
5. จรรยาบรรณของนักบัญชี ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การกับคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพ
ไทยมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้โดยความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี ความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การมาก
ขึน จะทําให้มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยเพิมขึน
6. จรรยาบรรณของนักบัญชี ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีตนสังกัดกับคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงาน
กองทัพไทยมี ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานที ตังไว้โดยความสัมพันธ์กันใน
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ระดับสูง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี ความรับผิดชอบต่อ
หน่วยงานทีตนสังกัดมากขึน จะทําให้มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพไทยเพิมขึน
7. จรรยาบรรณของนักบัญชี ความรับผิดชอบต่อเพือนร่ วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัวไปกับคุณภาพการให้บริ การของนัก
บัญชี ในหน่ วยงานกองทัพไทยมี ความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที ตังไว้โดย
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี
ความรั บผิดชอบต่อเพือนร่ วมวิชาชี พและจรรยาบรรณทัวไปมากขึ น จะทําให้มีคุณภาพการให้บริ การของนักบัญชี ในหน่ วยงาน
กองทัพไทยเพิมขึน
อภิปรายผล
จากผลทีได้มาการศึกษาวิจยั เรื อง จรรยาบรรณของนักบัญชีทีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการให้บริ การในหน่วยงานกองทัพ
ไทยมีประเด็นสําคัญทีนํามาอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ดังนี
1. จากผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บคุ ณภาพการให้บริ ก ารในหน่ วยงานกองทัพไทยตามคุ ณลักษณะข้อมูลส่ ว นบุ คคล
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในหน่ วยงานกองทัพไทย ที มีเพศ อายุ รายได้ สถานภาพการปฏิ บตั ิงาน ระดับการศึ กษา สถานภาพการ
สมรส และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกัน มีคุณภาพการให้บริ การในหน่วยงานกองทัพไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที 0.05 ซึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พนารัตน์ เพชรสุ วรรณ (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง
คุณภาพการทํางานและความพึงพอใจทีมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการกรมธนารักษ์ สํานักงานธนา
รักษ์พืนที พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพสมรส ระดับตําแหน่ ง รายได้ต่อเดื อน ประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานที
แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05 อาจจะเป็ นเพราะหน่วยงานในกองทัพ
ไทย มีการวางแนวทางการบริ หารและหน้าที หลักในคุณภาพการให้บริ การและการประสานงานในการทํางาน ซึ งมีคุณลักษณะที
คล้ายคลึงกัน จึงทําให้บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีคุณภาพการให้บริ การในหน่วยงานกองทัพไทย ไม่แตกต่างกัน
2. จากผลการวิเคราะห์ จรรยาบรรณของนักบัญชี มีความสัมพันธ์คุณภาพการให้บริ การของนักบัญชี ในหน่วยงานกองทัพไทย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 พบว่า จรรยาบรรณของนักบัญชีมีความสัมพันธ์คุณภาพ การให้บริ การของนักบัญชี ในหน่ วยงาน
กองทัพไทย โดยมีความสัมพันธ์ระดับสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนิ ดาภา ดีสุข, นงลักษณ์ ศิริพิศ, ชลกนก โฆษิตคณิ น(2553)
ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ทัศนคติของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครต่อการประกาศใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที
19 เรื องจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 พบว่า จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 จรรยาบรรณ ทัง
7 ด้าน ในระดับมาก ซึ งการรับรู ้ในจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ เป็ นอย่างดีย่อมเกิ ดความเข้าใจถึงความจําเป็ นในการต้อง
กํา หนดในแต่ล ะข้อ จะส่ งผลต่ อ ทัศ นคติ ไ ปในทิ ศ ทางบวก และยัง สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ สิ ท ธิ ก ร ด่ า นพิ ไลพร (2557) ได้
ทําการศึ กษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี กบั ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของนักบัญชี ธุรกิ จ
ประกันวินาศภัยเขตภาคเหนื อตอนบน พบว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจประกันวินาศภัยเขตภาคเหนื อตอนบนใน
ภาพรวมมีระดับมาก ทังหมดอาจจะเป็ นเพราะในหน่วยงานกองทัพไทย มีการกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณนักบัญชีไว้อย่างเคร่ งครัด และมีการบริ หารงานอย่างเป็ นธรรม ทําให้บุคลากรในหน่วยงานกองทัพ
ไทยรู ้สึกผูกพันและเต็มใจทุ่มเททําประโยชน์ต่อหน่วยงาน ได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชา มีการร่ วมมือและช่วยเหลือระหว่าง
เพือนร่ วมงาน จึงส่งผลให้มีจรรยาบรรณของ นักบัญชีเกิดคุณภาพในการให้บริ การในหน่วยงานกองทัพไทยตามไปด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจยั
จากผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของนักบัญชีกบั คุณภาพการให้บริ การของนักบัญชีในหน่วยงานกองทัพ
ไทย ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี
ผูบ้ ริ หารในหน่วยงานกองทัพไทย ควรส่งเสริ มจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทยด้านต่างๆ ดังนี
บททัวไป บุคลากรในหน่ วยงานกองทัพไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากที สุ ดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบุคลากรมี
จรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุด คือ ไม่กระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึงความเสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิwแห่ งวิชาชีพ ในส่ วนที
เกี ยวกับกฎหมายภาษีอากรหรื อกฎหมายอืน ดังนันผูบ้ ริ หารควรมีการปลูกฝั ง มีกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับให้นักบัญชี ตอ้ งปฏิ บตั ิตาม
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ซึงจะทําให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพเพิมมากขึน ก่อให้เกิดผลสําเร็ จในหน่วยงาน
ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซื อสัตย์สุจริ ตบุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณ
ของนักบัญชี ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเทียงธรรม และความซื อสัตย์สุจริ ตโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดและเมือพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าบุคลากรมีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด คือ การปฏิ บตั ิงานด้วยความ ดังนัน ผูบ้ ริ หารควรให้นัก
บัญชี มีการจัดทําบัญชี โดยปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบต่างๆ และมาตรฐานวิชาชี พที กําหนดไว้ มีอิสระ ในการปฏิ บตั ิงานภายใต้กรอบ
วิชาชี พ โดยมุ่งเน้นหลักความรอบคอบ ความถูกต้อง ความเที ยงธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ก็จะมี ผลทําให้การทํางานของ
นักบัญชีมีประสิ ทธิภาพเพิมมากขึน
ความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรของในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี
ความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิ บตั ิงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บุคลากรมี
จรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด คือ การใช้ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบตั ิวิชาชี พบัญชี ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ดังนัน ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับนักบัญชีโดยการส่งเสริ มให้นกั บัญชีศึกษาหาความรู ้ และความ
ชํานาญทางวิชาชี พเพิมเติมอย่างต่อเนื องเพือพัฒนาความรู ้ ความสามารถให้ ทันสมัยอยู่เสมอ ทําความเข้าใจในหลักการบัญชี ทีดี
นํามาซึงความเชียวชาญในการปฏิบตั ิงาน
การรักษาความลับ บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี การรักษาความลับโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที สุ ดและเมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบุ คลากร มีจรรยาบรรณของนักบัญชี อยู่ในระดับมากที สุ ด คือ การไม่นาํ ข้อมูลที เป็ น
ความลับของหน่วยงานทีสังกัดไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนัน ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับนักบัญชีในการ
ระมัดระวังการใช้และป้ องกันข้อมูลทีได้จากการปฏิบตั ิงานในการนําไปใช้เพือหาประโยชน์ส่วนตนหรื อนําไปใช้ในทางมิชอบด้วย
กฎหมายหลีกเลียงการกระทําทีเกิดความเสี ยหายต่อหน่วยงานและผูอ้ ืน และการรักษาความลับของผูร้ ับบริ การ โดยคํานึ งถึงผลเสี ยที
จะเกิดขึนในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึงเป็ นความรับผิดชอบของนักบัญชีก็จะมีผลทําให้การทํางานของนักบัญชีมีประสิ ทธิภาพเพิมมากขึน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผูร้ ั บ บริ ก ารบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานกองทัพ ไทย มี จ รรยาบรรณของนัก บัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผูร้ ับบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบุคลากร มีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
คือ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานภาครัฐ และบุคคลอืนทีใช้ผลงานประกอบของนักบัญชีดว้ ยความสุจริ ตและจําเป็ น ดังนัน ผูบ้ ริ หารควร
ให้ความสําคัญกับนักบัญชี ในการมีสัมพันธภาพทีดี กบั ผูร้ ับบริ การโดยเชือว่าเป็ นการสร้างความน่ าเชื อถือให้กบั หน่วยงานและการ
ให้บริ การทีดีต่อผูร้ ับบริ การด้วยความเสมอภาคและเทียงธรรม ก็จะมีผลทําให้การทํางานของนักบัญชีมีประสิ ทธิภาพเพิมมากขึน
ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีตนสังกัดบุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี ความรับผิดชอบต่อ
หน่วยงานทีตนสังกัดโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบุคลากร มีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับ
มากทีสุด คือการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจของหน่วยงานทีตนสังกัด ดังนัน ผูบ้ ริ หารควรเน้นความสําคัญกับนักบัญชีในการรักษา
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ผลประโยชน์ทีพึงมีให้กบั หน่วยงาน และบุคคลทีเกียวข้องโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ของหน่วยงานเพือสร้างความมันใจให้กบั ผูร้ ับบริ การตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ความรับผิดชอบต่อเพือนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไปบุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย มีจรรยาบรรณของนักบัญชี
ความรับผิดชอบต่อเพือนร่ วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัวไปโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุดและเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าบุคลากร
มีจรรยาบรรณของนักบัญชีอยูใ่ นระดับมากที สุ ด คือการประพฤติปฏิ บตั ิตนในทางทีถูกทีควร สํานึ กในหน้าที ดังนัน ผูบ้ ริ หารควร
กําหนดคุณภาพของงานเกียวกับการปฏิบตั ิทีได้รับมอบหมายให้ทนั ตามเวลาทีกําหนดไว้ งานมีความถูกต้อง แม่นยํา สามารถนําไปใช้
ในการอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบได้และผลงานดีขึนอย่างสมําเสมอ ทําให้เกิดความผิดพลาดน้อยทีสุ ด โดยยึดหลักการบรรลุเป้ าหมาย
ภายใต้งบประมาณที กําหนด นําเอาความรู ้ และเทคนิ คใหม่ๆ มาใช้เพือให้เกิ ดความสะดวกในการปฏิ บตั ิ งาน ลดขันตอนในการ
ปฏิบตั ิงาน ทําให้หน่วยงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิงขึน สามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้อย่างมันคงใน
ปั จจุบนั และอนาคต
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัbงต่ อไป
จากการทําวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม ดังนี
1. ควรมีการศึกษาในเรื องเกียวกับจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีจากกลุ่มตัวอย่างอืนๆ นอกจากกลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการศึกษาครังนี โดยศึกษาจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในและภายนอก เช่น นักบัญชีและผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีโดยตรงทีมาใช้
บริ การ เป็ นต้น
2. ควรมีการศึกษาในเรื องเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีกบั ตัวแปรอืนๆ ทีเกียวข้อง
3. ควรมีการศึกษาโดยการเพิมขอบเขตประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักบัญชีและผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในภาพรวม
ระดับประเทศ เพือขยายผลการวิจยั ให้มีความน่าเชือถือมากยิงขึน
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