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การศศึกษาววิจบัยมชีวบัตถถุประสงคค์เพพพื่อ (1) เพพพื่อศศึกษาระดบับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการ ทชีพื่มชีตต่อจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบ
ววิชาชชีพบบัญชชีในจบังหวบัดนครปฐม (2) เพพพื่อศศึกษาความสบัมพบันธค์ระหวต่างระดบับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการกบับจรรยาบรรณของ
ผผผู้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชี และ (3) เพพพื่อคผู้นหาแนวทางการพบัฒนาจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชีใหผู้มชีมาตรฐานสผงขศึขึ้น ผผผู้
ววิจบัยไดผู้เกห็บรวบรวมขผู้อมผลดผู้วยววิธชีการววิจบัยเชวิงผสม โดยใชผู้แบบสอบถามเกห็บขผู้อมผลจากผผผู้ใชผู้บรวิการจากสสานบักงานบบัญชชีในจบังหวบัด
นครปฐม จสานวน 210 คน และสบัมภาษณค์ขผู้อมผลจาก (1) ผผผู้ใชผู้บรวิการจากสสานบักงานบบัญชชีในจบังหวบัดนครปฐม (2)ตบัวแทนสภา
ววิชาชชีพบบัญชชี (3) อาจารยค์ผผผู้สอนววิชาบบัญชชี (4) เจผู้าของสสานบักงานบบัญชชี และ (5) นบักบบัญชชี รวมจสานวน 11 คน ผลการศศึกษาพบวต่า
1. จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชีโดยภาพรวมมชีคต่าเฉลชีพื่ยอยผต่ในระดบับมาก โดยมชีดผู้านความซพพื่อสบัตยค์สถุจรวิต มชี
คต่าเฉลชีพื่ยมากทชีพื่สถุด รองลงมาตามลสาดบับดบังนชีขึ้ ดผู้านความรบับผวิดชอบตต่อผผผู้ใชผู้บรวิการ ดผู้านมาตรฐานในการปฏวิบบัตวิงาน ดผู้านความรผผู้
ความสามารถ ดผู้านความโปรต่งใส และการรบักษาความลบับ มชีคต่าเฉลชีพื่ยนผู้อยทชีพื่สถุด สสาหรบับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการทชีพื่มชีตต่อจรรยา
บรรณของผผผู้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชีในจบังหวบัดนครปฐม โดยภาพรวมมชีคต่าเฉลชีพื่ยอยผต่ในระดบับมาก
2. ระดบับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการมชีความสบัมพบันธค์ในทางบวกกบับจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชีอยต่างมชี
นบัยสสาคบัญทางสถวิตวิ ทชีพื่ระดบับ 0.05 โดยมชีความสบัมพบันธค์ในระดบับปานกลาง เมพพื่อพวิจารณาความสบัมพบันธค์ระหวต่างจรรยาบรรณของผผผู้
ประกอบววิชาชชีพบบัญชชีทบัขึ้ง 6 ดผู้าน กบับระดบับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการในภาพรวมพบวต่าทถุกดผู้านมชีความสบัมพบันธค์ในทางบวก
อยต่างมชีนบัยสสาคบัญทางสถวิตวิทชีพื่ระดบับ 0.05 ทบัขึ้งนชีขึ้พบวต่า ดผู้านความซพพื่อสบัตยค์สถุจรวิตมชีคต่าความสบัมพบันธค์กบับระดบับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้
บรวิการมากทชีพื่สถุด โดยมชีดผู้านการรบักษาความลบับมชีคต่าความสบัมพบันธค์กบับระดบับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการนผู้อยทชีพื่สถุด
3. แนวทางการพบัฒนาจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชีใหผู้มชีมาตรฐานสผงขศึขึ้น สรถุปไดผู้ดบังนชีขึ้ (1) การใหผู้ความ
สสาคบัญกบับความซพพื่อสบัตยค์ของผผผู้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชี เพพพื่อสรผู้างความไวผู้วางใจจากลผกคผู้าในระยะยาว (2) การพบัฒนาทรบัพยากร
บถุคคลทชีพื่เกชีพื่ยวขผู้องกบับววิชาชชีพบบัญชชีใหผู้มชีความรผผู้ความสามารถ และมชีจวิตสสานศึกในการทสางาน (3) มชีการกสาหนดแนวทางการพบัฒนา
จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชีทชีพื่เหมาะสมสอดคลผู้องกบับความเปป็นจรวิงในปปัจจถุบบัน
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Abstract
The objectives of this research were (1) to study the levels of customers' opinion towards the
accounting professionals in Nakhon Pathom, (2) to examine the levels of relationships between
customers' opinion and the ethics of accounting professionals and (3) to identify approaches to develop
ethics of the accounting professionals to a higher standard. The researcher collected data in the mixed
methods of questionnaire from 210 customers of the accounting offices and the interviews with (1)
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customers of the accounting offices, (2) representatives from the Federation, (3) Lecturers on accounting,
(4) owners of the accounting offices, and (5) accountants totaled to 11 person. Results are as following:
1. The average ethic level of the accounting professionals as a whole is high. The aspect of
honesty is the highest and the others respectively: responsibility to customer, working standard,
competency, transparency, and with the confidentiality as the least. The opinion level of the customers
towards the ethics of the accounting professionals is high.
2. The opinion levels of the customers are in a moderate positive 0.05 statistically significant
relationship to the ethics of the accounting professionals. All of the relationships between the 6 aspects
of the ethics of the accounting professionals and the opinion of the customers are positively related at
the 0.05 level of statistical significance with the highest relationship with the aspect of honesty and the
least with the aspect of confidentiality.
3. Approaches to develop the ethic level of the accounting professionals are: (1) Focus on the
honesty of the accounting professionals for the long-term trust of the customers, (2) Develop the
personnel related to the accounting profession to have competencies and working morals , and (3)
Define the development approaches to be in consistency with the current situations.
KEY WORDS: code of conduct, accounting professionals, regulations of the Federation of Accounting
Professionals, ethics
1. บทนคา
การดดาเนวินกวิจกรรมขององคย์การเอกชน ผผผู้บรวิหารองคย์การยช่อมมชุช่งหวดังใหผู้การดดาเนวินงานเปป็นไปตามวดัตถชุประสงคย์ททที่
ตดัรั้งไวผู้ โดยมทการนดากลยชุทธย์ในการบรวิหารองคย์การททที่หลากหลายววิธทการ รวมถถึงการนดาเทคโนโลยทททที่มทความทดันสมดัย และมทคชุณภาพสผง
มาใชผู้ในการดดาเนวินกวิจกรรมขององคย์การ เพพที่อชช่วงชวิงความไดผู้เปรทยบในการประกอบธชุรกวิจททที่ทวทการแขช่งขดันเพวิที่มขถึรั้นอยช่างตช่อเนพที่อง
รชุนแรง ดดังนดัรั้น กวิจกรรมทางดผู้านบดัญชทจถึงเปป็นกวิจกรรมหนถึที่งททที่มทความสดาคดัญตช่อการดดาเนวินกวิจการ อยช่างยวิที่ง เนพที่องจากเปป็นกวิจกรรมททที่
สะทผู้อนใหผู้เหห็นถถึงฐานะทางการเงวิน และผลการดดาเนวินกวิจการททที่แทผู้จรวิงขององคย์การ ซถึที่งจะชช่วยสรผู้างความเชพที่อมดัที่นทางดผู้านการเงวิน
ใหผู้กดับผผผู้ททที่ตผู้องเกทที่ยวขผู้องกดับกวิจการขององคย์การ ซถึที่งการจดัดทดาบดัญชทการเงวินของบรวิษดัท หผู้างหชุผู้นสช่วนนวิตวิบชุคคลนดัรั้น ตผู้องเปป็นตามขผู้อ
กดาหนดของกฎหมายททที่เกทที่ยวขผู้อง เชช่น มาตรา 1255 บรรพ 3 ของประมวลกฎหมายแพช่งและพาณวิชยย์ มาตรา 3 สดัตต ลดักษณะททที่
1 ของพระราชบดัญญดัตวิใหผู้ใชผู้บทบดัญญดัตวิแหช่งประมวลรดัษฎากร พชุทธศดักราช 2481 ประกาศอธวิบดทกรมสรรพากร พ.ศ. 2544 เกทที่ยว
กดับการตรวจสอบและรดับรองบดัญชท เรพที่องกดาหนดระเบทยบเกทที่ยวกดับการตรวจสอบและรดับรองบดัญชทตามมาตรา 3 สดัตต แหช่งประมวล
รดัษฎากรคดาสดัที่งกรมสรรพากร ททที่ ท.ป. 122/2545 เรพที่องกดาหนดหลดักเกณฑย์การปฏวิบดัตวิงาน และการรายงานการตรวจสอบและ
รดับรองบดัญชทของผผผู้สอบบดัญชทภาษทอากร ตามมาตรา 3 สดัตต แหช่งประมวลรดัษฎากร เปป็นตผู้น ททที่ไดผู้กดาหนดใหผู้บรวิษดัท หผู้างหชุผู้นสช่วน
นวิตวิบชุคคล ตผู้องจดัดทดาบดัญชท งบดชุล และบดัญชทกดาไรขาดทชุน ตลอดจนงบการเงวิน โดยตผู้องผช่านการตรวจสอบจากผผผู้ตรวจสอบบดัญชทททที่
ไดผู้รดับอนชุญาต และรดับรองงบการเงวินนดัรั้น กช่อนยพที่นตช่อกรมสรรพากร
ในชช่วง 10 ปปีททที่ผช่านมา ไดผู้เกวิดเหตชุการณย์กรณทบรรษดัทคผู้าพลดังงานยดักษย์ใหญช่ในสหรดัฐอเมรวิกาอยช่าง ‘เอนรอน’
(Enron) ตผู้องลช่มสลายลง รวมถถึงคดทททที่ผผผู้บรวิหารระดดับสผงของบรรษดัทแดวผ (Daewoo) แหช่งเกาหลทใตผู้ ไดผู้ถผกนดาตดัวไปขถึรั้นศาลเพพที่อ
ดดาเนวินคดทและตดัดสวินความผวิดในคดททชุจรวิต ซถึที่งกช่อใหผู้เกวิดผลกระทบตช่อธชุรกวิจในวงกวผู้าง ทดาใหผู้ทชุกภาคสช่วนททที่เกทที่ยวขผู้องมทการปรดับ
กลไกการตรวจสอบครดัรั้งใหญช่ โดยเฉพาะอยช่างยวิที่งในเรพที่องความเชพที่อมดัที่นของสดังคมไทยททที่มทตช่อววิชาชทพบดัญชท ในประเดห็นททที่หมวิที่นเหมช่ตช่อ
จรรยาบรรณของววิชาชทพบดัญชท เชช่น การรดับจผู้างตกแตช่งบดัญชทเพพที่อหลบเลทที่ยงภาษท และเพพที่อหลอกผผผู้ลงทชุนใหผู้เกวิดความเชพที่อมดัที่นในฐานะ
ทางการเงวินขององคย์การ เปป็นตผู้น จถึงทดาใหผู้คนทดัที่วไปมททดัศนคตวิททที่ไมช่ดทนดักตช่อภาพลดักษณย์ของววิชาชทพบดัญชท ปปัจจชุบดันการประกอบ
ววิชาชทพบดัญชทในประเทศไทยถผกควบคชุม และกดากดับดผแลโดยสภาววิชาชทพบดัญชท ซถึที่งครอบคลชุมถถึงกวิจกรรมการทดาบดัญชท การสอบบดัญชท
การบดัญชทบรวิหาร การวางระบบบดัญชท การบดัญชทภาษทอากร การศถึกษาและเทคโนโลยททางการบดัญชท และการบดัญชทดผู้านอพที่นตามททที่
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กดาหนดโดยกฎกระทรวง หรพอพระราชกฤษฎทกา โดยมทประเดห็นในการควบคชุม และดผแลการกดาหนดมาตรฐานคชุณภาพ และ
จรรยาบรรณววิชาชทพบดัญชทในระดดับมาตรฐานสากล การกดากดับดผแลผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทใหผู้เปป็นไปตามมาตรฐานววิชาชทพ และ
ตามททที่กฎหมายกดาหนด การพดัฒนาผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท โดยใหผู้ความรผผู้ความเขผู้าใจ การฝฝึกอบรม รวมถถึงใหผู้คดาปรถึกษา หรพอการ
ออกแนวปฏวิบดัตวิใหผู้มทความชดัดเจน การรช่วมมพอและประสานงานกดับองคย์กรตช่างประเทศเพพที่อแลกเปลทที่ยนความรผผู้ ประสบการณย์ และ
สรผู้างบทบาทในการเปป็นองคย์กรชดัรั้นนดาในระดดับภผมวิภาค และนานาชาตวิ การผลดักดดันใหผู้เกวิดการพดัฒนา และการใชผู้ประโยชนย์
รายงานทางการเงวิน เพพที่อสรผู้างความนช่าเชพที่อถพอ ความโปรช่งใส และสช่งเสรวิมบรรษดัทภวิบาลททที่ดท และผดชุงไวผู้ซถึที่งเกทยรตวิ และศดักดวิดิ์ศรทของ
ววิชาชทพบดัญชท มทการกดากดับดผแลกวิจการททที่ดทในสภาววิชาชทพบดัญชท โดยเนผู้นการพดัฒนาทดักษะ ความรอบรผผู้ ความโปรช่งใส และธรรมาภวิ
บาลททที่ดท ทดัรั้งนทรั้ เพพที่อใหผู้ววิชาชทพบดัญชทเปป็นททที่ยอมรดับในสดังคมไทยไดผู้อยช่างเตห็มภาคภผมนวิ ดัที่นเอง
ผผผู้ววิจดัยเปป็นผผผู้หนถึที่งททที่คลชุกคลทอยผช่ในแวดวงววิชาชทพบดัญชทมาโดยตลอด จถึงมทความมทความผผกพดันและสนใจอยช่างยวิที่งใน
ประเดห็นททที่เกทที่ยวขผู้องกดับการยกฐานะววิชาชทพบดัญชท ใหผู้เปป็นททที่ยอมรดับในสดังคมไทย การสรผู้างการยอมรดับในววิชาชทพบดัญชท โดยเฉพาะ
ประเดห็นจรรยาบรรณของนดักบดัญชท ในมชุมมองของผผผู้ใชผู้บรวิการยช่อมเปป็นไปไดผู้ยาก หากไมช่มทการประเมวินถถึงสภาพขผู้อเทห็จจรวิงททที่เกวิด
ขถึรั้นในปปัจจชุบดันวช่ามทมากนผู้อยประการใด ดดังนดัรั้น เพพที่อใหผู้บรรลชุผลสดัมฤทธวิดิ์ตามททที่ตดัรั้งไวผู้ ผผผู้ววิจดัยจถึงสนใจททที่จะศถึกษาความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้
บรวิการททที่มทตช่อจรรยาบรรณตามขผู้อบดังคดับสภาววิชาชทพบดัญชทของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐม โดยใชผู้กรอบแนวควิด
ตามขผู้อบดังคดับสภาววิชาชทพบดัญชทททที่กดาหนดโดยสภาววิชาชทพบดัญชท (ฉบดับททที่ 19) เรพที่อง จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท
พ.ศ.2553 ประกอบดผู้วยขผู้อกดาหนดในเรพที่องดดังตช่อไปนทรั้ (1) ความโปรช่งใส ความเปป็นอวิสระ ความเททที่ยงธรรม และความซพที่อสดัตยย์
สชุจรวิต (2) ความรผผู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏวิบตดั วิงาน (3) การรดักษาความลดับ และ (4) ความรดับผวิดชอบ มาประยชุกตย์
เขผู้ากดับแนวควิดการใหผู้บรวิการเรพที่องของมารยาทในการใหผู้บรวิการของพนดักงานบดัญชท ซถึที่งมชุมมองดดังกลช่าวจะชช่วยใหผู้ไดผู้ขผู้อมผลททที่
เกทที่ยวขผู้อง เพพที่อนดาไปใชผู้เปป็นแนวทางททที่เหมาะสมในการปรดับปรชุงมาตรฐานทางววิชาชทพบดัญชท ททที่จะทดาใหผู้ผผผู้ใชผู้บรวิการ และผผผู้ททที่ตผู้อง
ทดางานเกทที่ยวขผู้องกดับนดักบดัญชท เกวิดความเชพที่อมดัที่นและมททดัศนคตวิททที่ดทตช่อววิชาชทพบดัญชทตช่อไปในอนาคต
2. วบัตถถุประสงคค์ในการศศึกษา/การววิจบัย
2.1 เพพที่อศถึกษาระดดับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการททที่มทตช่อจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทในจดังหวดัด
นครปฐม
2.2 เพพอที่ ศถึกษาความสดัมพดันธย์ระหวช่างระดดับความควิดเหห็นของผผใผู้ ชผู้บรวิการกดับจรรยาบรรณของผผปผู้ ระกอบววิชาชทพบดัญชท
2.3 เพพที่อคผู้นหาแนวทางการพดัฒนาจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทใหผู้มทมาตรฐานสผงขถึรั้น
3. เอกสารและงานววิจบัยทชีที่เกชีที่ยวขข้อง
3.1 จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท
พจนานชุกรม ฉบดับราชบดัณฑวิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบดัณฑวิตยสถาน, 2546) ไดผู้ใหผู้ความหมายวช่า จรรยา
บรรณ (Code of ethics, etiquette) หมายถถึง ประมวลความประพฤตวิททที่ผผผู้ประกอบอาชทพการงานแตช่ละอยช่างกดาหนดขถึนรั้ เพพที่อ
รดักษาและสช่งเสรวิมเกทยรตวิคชุณชพที่อเสทยงและฐานะของสมาชวิก อาจเขทยนเปป็นลายลดักษณย์อดักษรหรพอไมช่กห็ไดผู้
คณะกรรมการสภาววิจดัยแหช่งชาตวิ (2554, ออนไลนย์) ไดผู้นวิยามความหมายของจรรยาบรรณไวผู้ในจรรยาบรรณ
นดักววิจดัยไวผู้วช่า หมายถถึง หลดักความประพฤตวิอดันเหมาะสมแสดงถถึงคชุณธรรมและจรวิยธรรมในการประกอบอาชทพ ททที่กลชุช่มบชุคคลแตช่ละ
สาขาววิชาชทพประมวลขถึรั้นไวผู้เปป็นหลดัก เพพที่อใหผู้สมาชวิกในสาขาววิชาชทพนดัรั้นๆ ยถึดถพอปฏวิบดัตวิ เพพที่อรดักษาชพที่อเสทยงและสช่งเสรวิมเกทยรตวิคชุณ
ของสาขาววิชาชทพของตน
สรชุปจรรยาบรรณจถึงเปป็นหลดักความประพฤตวิเปป็นเครพที่องยถึดเหนทยที่ วจวิตใจใหผู้มทคชุณธรรมและจรวิยธรรมของบชุคคล
ในแตช่ละกลชุช่มววิชาชทพ ซถึงที่ เรทยกวช่า จรรยาบรรณแหช่งววิชาชทพ (Professional code of ethics) เมพที่อประพฤตวิแลผู้วจะชช่วยรดักษาและ
สช่งเสรวิมเกทยรตวิคชุณชพที่อเสทยงทดัรั้งของววิชาชทพและฐานะของสมาชวิก ทดาใหผู้ไดผู้รดับความเชพที่อถพอจากสดังคมและความไวผู้วางใจจากผผผู้ททที่
เกทที่ยวขผู้องและในการศถึกษาครดัรั้งนทรั้ จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทจถึงหมายถถึง กฎ กตวิกาของกลชุช่มคนททที่ประกอบววิชาชทพ
บดัญชทททที่มทการนดามาบดังคดับใชผู้กดับสมาชวิกของกลชุช่ม เพพที่อใหผู้เกวิดความสามดัคคท มทววินยดั และมทคชุณภาพมาตรฐานในการประกอบววิชาชทพ
อยช่างเดทยวกดัน อดันนดามาสผช่เกทยรตวิศดักดวิดิ์แหช่งววิชาชทพบดัญชท
พดัฒนางานววิจดัย สรผู้างสรรคย์ประเทศไทย กผู้าวไกลสผช่ประชาคมอาเซทยน |3
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3.2 ขผู้อบดังคดับสภาววิชาชทพบดัญชท
สภาววิชาชทพบดัญชทไดผู้กดาหนดขผู้อบดังคดับสภาววิชาชทพบดัญชท (ฉบดับททที่ 19) เรพที่อง จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพ
บดัญชท พ.ศ. 2553 (ราชกวิจจานชุเบกษา, เลช่ม 127 ตอนพวิเศษ 127 ง, หนผู้า 68) เพพที่อเปป็นการกดาหนดจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบ
ววิชาชทพบดัญชทหรพอผผผู้ซถึที่งขถึรั้นทะเบทยนไวผู้กดับสภาววิชาชทพบดัญชท เพพที่อใชผู้เปป็นแนวทางในการควบคชุมความประพฤตวิและการดดาเนวินงาน
ของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท หรพอผผผู้ซถึที่งขถึรั้นทะเบทยนไวผู้กดับสภาววิชาชทพบดัญชทใหผู้ถผกตผู้องตามจรรยาบรรณแหช่งววิชาชทพบดัญชท โดยมท
ประเดห็นททที่เกทที่ยวขผู้องกดับการววิจดัยครดัรั้งนทรั้ไวผู้ดดังนทรั้
3.2.1 ผผผู้ททที่ผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทปฏวิบดัตหวิ นผู้าททที่ หมายถถึง ผผผู้ททที่ผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทปฏวิบดัตหวิ นผู้าททที่ใหผู้ อดันไดผู้แกช่
ผผผู้ถพอหชุผู้น ผผผู้เปป็นหชุผู้นสช่วน บชุคคลหรพอนวิตวิบชุคคล ตามมาตรา 47 (4)
3.2.2 ความโปรช่งใส หมายถถึง ภาพลดักษณย์ททที่แสดงใหผู้เหห็นถถึงการปฏวิบดัตวิงานตามกฎ ระเบทยบตช่างๆ และ
มาตรฐานววิชาชทพททที่กดาหนดไวผู้ และไมช่ปกปปิดขผู้อเทห็จจรวิงหรพอบวิดเบพอนความจรวิงอดันเปป็นสาระสดาคดัญซถึที่งสามารถตวิดตามตรวจสอบไดผู้
3.2.3 ความเปป็นอวิสระ หมายถถึง การปฏวิบดัตวิหนผู้าททที่โดยปราศจากอวิทธวิพลของบชุคคลอพที่นททที่ทดาใหผู้เกวิดความสงสดัย
ในความเปป็นกลางหรพอความเททที่ยงธรรมของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท ความเปป็นอวิสระนทรั้จะตผู้องเปป็นททที่ประจดักษย์ เพพที่อใหผู้ผลงานของผผผู้
ประกอบววิชาชทพบดัญชทเปป็นททที่เชพที่อถพอไดผู้
3.2.4 ความเททที่ยงธรรม หมายถถึง การใชผู้ดชุลยพวินวิจเยทยที่ งผผผู้ประกอบววิชาชทพโดยปราศจากความลดาเอทยงอคตวิ
ความขดัดแยผู้งทางผลประโยชนย์ และอวิทธวิพลของบชุคคลอพที่น
3.2.5 ความซพที่อสดัตยย์สชุจรวิต หมายถถึง การประพฤตวิอยช่างตรงไปตรงมา จรวิงใจ ซพที่อตรงตช่อววิชาชทพ ไมช่คดโกง ไมช่
หลอกลวง ปฏวิบตดั งวิ านบนหลดักฐานททเที่ ปป็นจรวิงและเชพอที่ ถพอไดผู้ ไมช่อาผู้ งหรพอยวินยอมใหผู้บคชุ คลอพนที่ อผู้างวช่าไดผู้ปฏวิบตดั งวิ านถผู้าไมช่ไดผู้ปฏวิบตดั งวิ านจรวิง
3.2.6 ความรผผู้ความสามารถ หมายถถึง การใชผู้ความรผผู้ความสามารถ ความชดานาญในการปฏวิบตดั วิววิชาชทพบดัญชท
ดผู้วยความเอาใจใสช่อยช่างเตห็มความสามารถ ความเพทยรพยายาม และความระมดัดระวดังรอบคอบเพพที่อททที่จะปฏวิบดัตวิหนผู้าททที่ไดผู้อยช่างมท
ประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผล และมดัที่นใจไดผู้วช่ามทผลงานทางววิชาชทพททที่อยผช่บนพพรั้นฐานของกฎเกณฑย์ มาตรฐานในการปฏวิบดัตวิงาน
และววิชาการททที่เกทที่ยวขผู้อง
3.2.7 การรดักษาความลดับ หมายถถึง การไมช่นดาขผู้อมผลใดๆ ททที่โดยปกตวิองคย์กรไมช่ไดผู้เปปิดเผยตช่อสาธารณชนไปเปปิด
เผย หรพอใชผู้เพพที่อประโยชนย์สช่วนตนหรพอบชุคคลอพที่น เวผู้นแตช่ในกรณทททที่เปป็นการเปปิดเผยตามสวิทธวิหรพอหนผู้าททที่ททที่กดาหนดไวผู้ในกฎหมายหรพอ
ในฐานะผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท
3.2.8 ความรดับผวิดชอบ หมายถถึง ความรดับผวิดชอบของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทททที่มทตช่อผผผู้ถพอหชุผู้น ผผผู้เปป็นหชุผู้นสช่วน
บชุคคลหรพอนวิตวิบชุคคลททที่ผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทปฏวิบดัตวิหนผู้าททที่ใหผู้
3.3 ความพถึงพอใจของผผผู้รดับบรวิการ
จวิตนดันทย์ นดันทไพบผลยย์ (2551: 65) ไดผู้กลช่าวถถึงความพถึงพอใจในฐานะของผผผู้รดับการบรวิการไวผู้วช่า เปป็นภาวะของ
การแสดงออกถถึงความรผผู้สถึกทางบวกของบชุคคล อดันเปป็นผลมาจากการเปรทยบเททยบการรดับรผผู้ในสวิที่งททที่ไดผู้รดับจากบรวิการตรงหรพอสผงกวช่า
ททที่คาดหวดังไวผู้
Dubrin (1988: 228-230) ไดผู้กลช่าวไวผู้วช่า ความพถึงพอใจจะถผกพวิจารณาวช่าเปป็นความคาดหวดังขดัรั้นตดที่าสชุดททที่ไดผู้รดับ
จากการใหผู้บรวิการ และถผู้าผลงานททที่ทดามทความโดดเดช่นกวช่าความคาดหวดังขดัรั้นตดที่าจะเรทยกวช่า ความยวินดท (Delight)
Kotler (1997, หนผู้า 40) ไดผู้กลช่าววช่า ความพถึงพอใจ คพอ ระดดับความรผผู้สถึกของบชุคคลอดันเปป็นผลมาจากการ
เปรทยบเททยบระหวช่างผลงานททที่ไดผู้รดับจากสวินคผู้าหรพอบรวิการกดับความคาดหวดังของบชุคคลกช่อนไดผู้รดับจากสวินคผู้าหรพอบรวิการ ดดังนดัรั้น
ความพถึงพอใจจถึงมทความสดัมพดันธย์กดับความแตกตช่างททที่เกวิดขถึรั้นระหวช่างผลงานททที่ไดผู้รดับกดับความคาดหวดัง
สรชุปไดผู้วช่า ความพถึงพอใจเปป็นความรผผู้สถึกในทางบวกและในทางลบ ความรผผู้สถึกทางบวกเมพที่อเกวิดขถึรั้นแลผู้วจะ
ทดาใหผู้เกวิดความสชุข และเกวิดทดัศนคตวิททที่ดทตช่อสวิที่งใดสวิที่งหนถึที่งททที่เกทที่ยวขผู้องกดัน โดยจะสดังเกตกรวิยาทช่าทางของบชุคลททที่มทความพถึงพอใจไดผู้
จากสายตา คดาพผด และทช่าทางการแสดงออก ดดังนดัรั้น เราสามารถใชผู้ความรผผู้สถึกพถึงพอใจของประชาชนผผผู้รดับบรวิการเปป็นมาตรวดัด
ประสวิทธวิภาพการใหผู้บรวิการของผผผู้ปฏวิบดัตวิไดผู้
3.4 กรอบแนวควิดในการววิจดัย
จากการศถึกษาแนวควิดทางววิชาการขผู้างตผู้นทดาใหผู้ไดผู้กรอบแนวควิดเพพที่อหาคดาตอบตามวดัตถชุประสงคย์ในการววิจดัย
ดดังนทรั้
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ตบัวแปรอวิสระ

ตบัวแปรตาม

จรรยาบรรณของผผข้ประกอบววิชาชชีพบบัญชชี
1. ความโปรช่งใส
2. ความซพที่อสดัตยย์สชุจรวิต
3. ความรผผู้ความสามารถ
4. มาตรฐานในการปฏวิบดัตวิงาน
5. การรดักษาความลดับ
6. ความรดับผวิดชอบ

ความควิดเหห็นของผผข้ใชข้บรวิการ
ทชีที่มชีตย่อจรรยาบรรณของผผข้ประกอบววิชาชชีพ
บบัญชชีในจบังหวบัดนครปฐม

ภาพททที่ 1 กรอบแนวควิดในการววิจดัย
4. ววิธชีดคาเนวินการศศึกษา/การววิจบัย
การศถึกษาครดัรั้งนทรั้ดดาเนวินการดผู้วยววิธทการววิจดัยเชวิงผสม (Mixed Methods Research) โดยนดาววิธทการววิจดัยเชวิงปรวิมาณ
(Quantitative Research) และเชวิงคชุณภาพ (Qualitative Research) เขผู้ามาใชผู้รช่วมกดันเพพที่อใหผู้ไดผู้คดาตอบตามวดัตถชุประสงคย์ โดย
ศถึกษาขผู้อมผลจากกลชุช่มตดัวอยช่างดดังนทรั้
4.1 การววิจดัยเชวิงปรวิมาณ
4.1.1 กดาหนดประชากรในการศถึกษาขผู้อมผลคพอ ผผผู้ใชผู้บรวิการจากสดานดักงานบดัญชทของแตช่ละอดาเภอในจดังหวดัด
นครปฐม
4.1.2 จดังหวดัดนครปฐมมท 7 อดาเภอ กดาหนดกลชุช่มตดัวอยช่างอดาเภอละ 30 คน ทดาใหผู้ไดผู้กลชุช่มตดัวอยช่างจดานวน 210
คน
4.1.3 ใชผู้การสชุช่มตดัวอยช่างแบบบดังเอวิญจนครบอดาเภอละ 30 คน โดยมทสดานดักงานบดัญชทเปป็นเครพอขช่ายในการจดัด
เกห็บขผู้อมผลจากกลชุช่มตดัวอยช่าง
4.2 การววิจดัยเชวิงคชุณภาพ
4.2.1 ทดาการคดัดเลพอกกลชุช่มตดัวอยช่างททที่เปป็นผผผู้ใหผู้ขผู้อมผลสดาคดัญดผู้วยตนเอง สดาหรดับการสดัมภาษณย์เชวิงลถึกรายบชุคคล
ซถึที่งกลชุช่มตดัวอยช่างเปป็นผผผู้ททที่มทความรผผู้ความเขผู้าใจเกทที่ยวกดับการดดาเนวินงานของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท ทดัรั้งในเชวิงววิชาการ เชวิงนโยบาย
และเชวิงปฏวิบดัตวิ
4.2.2 ผผผู้ใหผู้สดัมภาษณย์ขผู้อมผลประกอบดผู้วย (1) ผผผู้ใชผู้บรวิการจากสดานดักงานบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐม (2) ตดัวแทน
สภาววิชาชทพบดัญชท (3) อาจารยย์ผผผู้สอนววิชาบดัญชท (4) เจผู้าของสดานดักงานบดัญชท และ (5) นดักบดัญชท รวมจดานวน 11 คน
4.2.3 ผผผู้ววิจดัยประสานงานและสดัมภาษณย์ขผู้อมผลเองจากกลชุช่มตดัวอยช่างทชุกคน
4.3 เครพที่องมพอททที่ใชผู้ในการรวบรวมขผู้อมผล
4.3.1 เครพที่องมพอททที่ใชผู้ในการววิจดัยเชวิงปรวิมาณคพอ แบบสอบถาม
4.3.2 เครพที่องมพอททที่ใชผู้ในการววิจดัยเชวิงคชุณภาพคพอ แบบสดัมภาษณย์
5. ผลการศศึกษา/การววิจบัย
5.1 ผลการศถึกษาเชวิงปรวิมาณ
5.1.1 ผผผู้ใชผู้บรวิการสช่วนใหญช่เปป็นเพศหญวิง รผู้อยละ 60.6 มทอายชุตดัรั้งแตช่ 41 ปปีขถึรั้นไป รผู้อยละ 66.7 มทการศถึกษาอยผช่
ในระดดับปรวิญญาตรท รผู้อยละ 70.1 ประกอบธชุรกวิจประเภทใหผู้บรวิการ รผู้อยละ 70.3 โดยมทระยะเวลาททที่ดดาเนวินธชุรกวิจตดัรั้งแตช่ 1-10 ปปี
รผู้อยละ 69.7 และมทรายไดผู้กช่อนหดักคช่าใชผู้จช่ายไมช่เกวิน 10 ลผู้านบาท รผู้อยละ 48.7
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5.1.2 จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท ในภาพรวมทดัรั้ง 6 ดผู้านมทคช่าเฉลทที่ยอยผใช่ นระดดับมาก เมพที่อ
พวิจารณาในแตช่ละดผู้านพบวช่า ดผู้านความซพที่อสดัตยย์สชุจรวิต มทคช่าเฉลทที่ยอยผช่ในระดดับมากททที่สชุด โดยมทเรพที่องแสดงหลดักการในการทดางาน
อยช่างตรงไปตรงมาใหผู้ลผกคผู้าทราบ มทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด รองลงมาตามลดาดดับดดังนทรั้ ดผู้านความรดับผวิดชอบตช่อผผผู้รดับบรวิการ มทคช่าเฉลทที่ยอยผช่
ในระดดับมากททที่สชุด โดยมทเรพที่องเมพที่อเกวิดขผู้อผวิดพลาดในการทดางาน สดานดักงานจะแกผู้ไขใหผู้จนสดาเรห็จ มทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ดผู้านมาตรฐาน
ในการปฏวิบตดั วิงาน มทคช่าเฉลทที่ยอยผช่ในระดดับมาก โดยมทเรพที่องผลงานเปป็นททที่นช่าเชพที่อถพอ มทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ดผู้านความรผผู้ความสามารถ มท
คช่าเฉลทที่ยอยผช่ในระดดับมาก โดยมทเรพที่องมทความรอบรผผู้ในการใหผู้คดาแนะนดาแกช่ลผกคผู้า มทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ดผู้านความโปรช่งใส มทคช่าเฉลทที่ยอยผช่
ในระดดับมาก โดยมทเรพที่องแสดงเหตชุผลในการทดางานใหผู้ลผกคผู้าทราบมทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด และดผู้านการรดักษาความลดับ มทคช่าเฉลทที่ยนผู้อย
ททที่สชุดอยผช่ในระดดับมาก โดยมทเรพที่องการเปปิดเผยตช่อสาธารณะชนจะกระทดาตามททที่กฎหมายกดาหนดไวผู้เทช่านดัรั้น มทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด
5.1.3 ความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการททที่มทตช่อจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐม โดย
ภาพรวมมทคช่าเฉลทที่ยอยผใช่ นระดดับมาก โดยมทเรพที่องสดานดักงานบดัญชทมททางออกใหผู้ทช่านในการแกผู้ไขปปัญหาไดผู้เสมอ มทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด
และเรพที่องทช่านไมช่ควิดเปลทที่ยนใจไปใชผู้บรวิการของสดานดักงานบดัญชทแหช่งอพที่น มทคช่าเฉลทที่ยนผู้อยททที่สชุด
5.1.4 จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทมทความสดัมพดันธย์ในทางบวกกดับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการททที่มท
ตช่อจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐมในระดดับปานกลาง (0.487) อยช่างมทนดัยสดาคดัญทางสถวิตวิ โดยมทดผู้าน
ความซพที่อสดัตยย์สชุจรวิตมทคช่าความสดัมพดันธย์กดับระดดับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการมากททที่สชุด และดผู้านการรดักษาความลดับมทคช่าความ
สดัมพดันธย์กดับระดดับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการนผู้อยททที่สชุด
5.2 ผลการศถึกษาเชวิงคชุณภาพ
5.2.1 ขผู้อควิดเหห็นเกทที่ยวกดับจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท ผลการศถึกษาสรชุปโดยจดาแนกตามกลชุช่ม
ตดัวอยช่างดดังนทรั้
1) กลชุช่มผผผู้ใชผู้บรวิการจากสดานดักงานบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐม ใหผู้ความสดาคดัญกดับความซพที่อสดัตยย์ของผผผู้
ประกอบววิชาชทพบดัญชท ซถึที่งสอดคลผู้องกดับผลววิจดัยเชวิงปรวิมาณ ดดังนดัรั้น จถึงสรชุปไดผู้วช่า ความซพที่อสดัตยย์ในการทดางาน คพอ คชุณสมบดัตวิสดาคดัญททที่
ทชุกหนช่วยงาน และทชุกภาคสช่วนททที่เกทที่ยวขผู้องตผู้องรช่วมมพอกดันพดัฒนาใหผู้ผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทมทความซพที่อสดัตยย์ในการทดางานเพวิที่มมาก
ขถึรั้น เพราะความซพที่อสดัตยย์ในการทดางานจะนดามาซถึที่งความไวผู้วางใจจากลผกคผู้าในระยะยาว
2) กลชุช่มตดัวแทนสภาววิชาชทพบดัญชท และอาจารยย์ผผผู้สอนววิชาบดัญชท ใหผู้ความสดาคดัญกดับการพดัฒนา
ทรดัพยากรบชุคคลททที่เกทที่ยวขผู้องกดับววิชาชทพบดัญชทใหผู้มทความรผผู้ความสามารถ และมทจวิตสดานถึกในการทดางาน เพพที่อชช่วยใหผู้การทดางานตาม
แนวทางของสภาววิชาชทพบดัญชทเปป็นไปดผู้วยความมทประสวิทธวิภาพ
3) กลชุช่มเจผู้าของสดานดักงานบดัญชท และนดักบดัญชท ใหผู้ความเหห็นแบช่งเปป็น 2 ประเดห็น คพอ “ความซพที่อสดัตยย์”
กดับ “ความรผผู้ความสามารถ” ซถึงที่ สอดคลผู้องกดับกลชุช่มผผผู้ใชผู้บรวิการจากสดานดักงานบดัญชท และกลชุช่มตดัวแทนสภาววิชาชทพบดัญชท และอาจารยย์
ผผผู้สอนววิชาบดัญชท
5.2.2 ขผู้อเสนอแนะตช่อการพดัฒนาจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท ผลการศถึกษาสรชุปโดยจดาแนกตาม
กลชุช่มตดัวอยช่างดดังนทรั้
1) กลชุช่มผผผู้ใชผู้บรวิการจากสดานดักงานบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐม ใหผู้ความเหห็นวช่า แนวทางการพดัฒนาจรรยา
บรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทควรเรวิที่มตผู้นจากสวิที่งททที่เปป็นปปัญหาททที่สช่งผลกระทบตช่อความมดัที่นคงของสภาววิชาชทพบดัญชทกช่อน เพราะ
การเรวิที่มตผู้นจากปปัญหาจะนดาไปสผช่การแกผู้ไขและการพดัฒนาไดผู้อยช่างตรงประเดห็นและเปป็นรผปธรรม
2) กลชุช่มตดัวแทนสภาววิชาชทพบดัญชท และอาจารยย์ผผผู้สอนววิชาบดัญชท ใหผู้ความเหห็นวช่า แนวทางการพดัฒนา
จรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทควรเรวิที่มตผู้นจาก “คน” ททที่เกทที่ยวขผู้อง โดยเฉพาะในเรพที่องการสรผู้างใหผู้เกวิด “จวิตสดานถึกแหช่ง
การเรทยนรผผู้อยช่างตช่อเนพที่อง” ซถึงที่ ถพอเปป็นหดัวใจสดาคดัญในการพดัฒนาคนอยช่างมทประสวิทธวิภาพ
3) กลชุช่มเจผู้าของสดานดักงานบดัญชท และนดักบดัญชท ใหผู้ความเหห็นวช่า แนวทางการพดัฒนาจรรยาบรรณของผผผู้
ประกอบววิชาชทพบดัญชทจะเปป็นอยช่างไรนดัรั้น สามารถทดาไดผู้ตามขผู้อกดาหนด แตช่ทดัรั้งนทรั้ สภาววิชาชทพบดัญชทตผู้องคดานถึงถถึงขผู้อจดากดัดและบรวิบท
แวดลผู้อมในทางปฏวิบดัตวิดวผู้ ย ดดังนดัรั้น ควรเรวิที่มตผู้นจากระดดับนโยบายไปพผดคชุยกดันเพพที่อกดาหนดแนวทางททที่เหมาะสมสอดคลผู้องกดับความ
เปป็นจรวิงในปปัจจชุบดัน เพพที่อใหผู้การนดาไปปฏวิบดัตวิประสบผลสดาเรห็จตามททที่ตดัรั้งไวผู้
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6. อภวิปรายผลการศศึกษา/การววิจบัย
6.1 ดผู้านความโปรช่งใส ผลการศถึกษาเชวิงปรวิมาณพบวช่า โดยภาพรวมมทคช่าเฉลทที่ยอยผช่ในระดดับมาก โดยมทเรพที่องแสดง
เหตชุผลในการทดางานใหผู้ลผกคผู้าทราบมทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ทดัรั้งนทรั้อาจเปป็นเพราะการสรผู้างความไวผู้วางใจในการทดางานททที่เกทที่ยวขผู้องกดับ
ระบบการเงวินจดาเปป็นตผู้องเรวิที่มจากความนช่าเชพที่อถพอของผผผู้ใหผู้บรวิการททที่จะเขผู้ามาดดาเนวินการกช่อน และหากผผผู้ใหผู้บรวิการมทความโปรช่งใสใน
การทดางาน กห็ยช่อมจะไดผู้รดับความไวผู้วางใจจากลผกคผู้าในระดดับสผง ซถึที่งสอดคลผู้องกดับแนวควิดของสชุดจวิต นวิมวิตรกชุล (2543) ททที่ไดผู้กลช่าว
ถถึงความโปรช่งใสวช่า เปป็นการแสดงขผู้อมผลตช่างๆ ททที่ตรงกดับขผู้อเทห็จจรวิงของการดดาเนวินการ และสามารถตรวจสอบไดผู้ และยดังกลช่าวไดผู้
วช่า ผผผู้ใหผู้ขผู้อมผลสช่วนใหญช่เหห็นวช่า ความโปรช่งใสเปป็นเรพที่องททที่สอดคลผู้องและตช่อเนพที่องกดับความซพที่อสดัตยย์ ดดังนดัรั้น ความโปรช่งใสเปป็นสวิที่งสดาคดัญ
ททที่จะทดาใหผู้ลผกคผู้าเกวิดทดัศนคตวิททที่ดท และเกวิดความพถึงพอใจตช่อผผผู้ใหผู้บรวิการ และสอดคลผู้องกดับผลววิจดัยของฮาเสส หนผวงศย์ (2550) ททที่
ศถึกษาพบวช่า อบต.ใหผู้ความสดาคดัญกดับการนดาหลดักธรรมาภวิบาลไปสผช่การ โดยเฉพาะในดผู้านความโปรช่งใสซถึที่งอยผช่ในระดดับสผง สดาหรดับ
ในประเดห็นนทรั้ผผผู้ววิจดัยเหห็นวช่า ความโปรช่งใสททที่ระบชุไวผู้ในขผู้อบดังคดับสภาววิชาชทพบดัญชท (ฉบดับททที่ 19) เรพที่องจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบ
ววิชาชทพบดัญชท พ.ศ.2553 ททที่ระบชุวช่า “ผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทตผู้องปฏวิบดัตวิงานดผู้วยความโปรช่งใส” ยดังคงขาดความชดัดเจนในเชวิงการ
ปฏวิบตดั วิ จถึงทดาใหผู้ผผผู้ปฏวิบดัตวิขาดแนวทางททที่ชดัดเจนในการปฏวิบดัตวิ ดดังนดัรั้น ผผผู้ววิจดัยเหห็นวช่า “ความโปรช่งใส” ของสดานดักงานบดัญชทจถึงควร
ประกอบดผู้วยเรพที่อง (1) การเผยแพรช่ขผู้อมผลททที่ลผกคผู้าควรทราบกช่อนตดัดสวินใจใชผู้บรวิการ และ (2) ความสะดวกในการตรวจสอบผล
การดดาเนวินการของลผกคผู้า
6.2 ดผู้านความซพที่อสดัตยย์สชุจรวิต ผลการศถึกษาเชวิงปรวิมาณพบวช่า โดยภาพรวมมทคช่าเฉลทที่ยอยผใช่ นระดดับมากททที่สชุด โดยมท
เรพที่องแสดงหลดักการในการทดางานอยช่างตรงไปตรงมาใหผู้ลผกคผู้าทราบมทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ทดัรั้งนทรั้อาจเปป็นเพราะวช่า ความซพที่อสดัตยย์สชุจรวิต
เปป็นเรพที่องแรกททที่ผผผู้ใชผู้บรวิการใหผู้ความสดาคดัญ และยดังสอดคลผู้องกดับผลววิจดัยเชวิงคชุณภาพททที่พบวช่า กลชุช่มเจผู้าของกวิจการผผผู้ใชผู้บรวิการจาก
สดานดักงานบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐมใหผู้ความสดาคดัญกดับเรพที่องความซพที่อสดัตยย์ของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท เพราะความซพที่อสดัตยย์ในการ
ทดางานจะนดามาซถึที่งความไวผู้วางใจจากลผกคผู้าในระยะยาว ซถึที่งสอดคลผู้องกดับพระบรมโชวาทของพระบาทสมเดห็จพระเจผู้าอยผช่หดัว (อผู้าง
ถถึงในประมวล รชุจนเสรท, 2548) ททที่ทรงกลช่าววช่า "...การททที่จะประกอบกวิจใดๆ ใหผู้เจรวิญเปป็นผลดทนดัรั้น ยช่อมตผู้องอาศดัยความอชุตสาหะ
พากเพทยร และความซพที่อสดัตยย์เปป็นรากฐานสดาคดัญ ประกอบกดับจะตผู้องเปป็นผผผู้มทจวิตใจเมตตา กรชุณา ไมช่เบทยดเบทยนผผผู้อพที่นและยช่อมททที่จะ
บดาเพห็ญประโยชนย์ใหผู้เกวิดแกช่สช่วนรวมตามโอกาสอทกดผู้วย..." และยดังสอดคลผู้องกดับแนวควิดของสภาววิชาชทพบดัญชทททที่กลช่าวถถึงความ
ซพที่อสดัตยย์สชุจรวิตวช่า เปป็นการประพฤตวิอยช่างตรงไปตรงมา จรวิงใจ ซพอที่ ตรงตช่อววิชาชทพ ไมช่คดโกง ไมช่หลอกลวง ปฏวิบตดั วิงานบนหลดักฐานททที่
เปป็นจรวิงและเชพที่อถพอไดผู้ ไมช่อผู้างหรพอยวินยอมใหผู้บชุคคลอพที่นอผู้างวช่าไดผู้ปฏวิบตดั วิงานถผู้าไมช่ไดผู้ปฏวิบดัตวิงานจรวิง สดาหรดับในประเดห็นนทรั้ผผผู้ววิจดัยเหห็น
วช่า "ความซพที่อสดัตยย์" ของสดานดักงานบดัญชทจถึงควรประกอบดผู้วยเรพที่อง (1) การใหผู้คดาปรถึกษาโดยไมช่ปปิดบดัง และ (2) ความมทจวิตสดานถึกใน
การทดางานอยช่างซพที่อตรงตช่อววิชาชทพ
6.3 ดผู้านความรผผู้ความสามารถ ผลการศถึกษาเชวิงปรวิมาณพบวช่า โดยภาพรวมมทคช่าเฉลทที่ยอยผใช่ นระดดับมากททที่สชุด โดยมท
เรพที่องมทความรอบรผผู้ในการใหผู้คดาแนะนดาแกช่ลผกคผู้ามทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ซถึที่งสอดคลผู้องกดับผลการววิจดัยเชวิงคชุณภาพททที่ทชุกกลชุช่มผผผู้ใหผู้ขผู้อมผลใหผู้
ความสดาคดัญในลดาดดับตผู้นๆ ในการทดางาน ซถึที่งกลช่าวสรชุปไดผู้วช่า ผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทตผู้องเปป็นผผผู้ททที่รผผู้จรวิง และมทความเชทที่ยวชาญใน
การทดางานททที่ชช่วยใหผู้เกวิดประโยชนย์ตช่อลผกคผู้าไดผู้ในระดดับสผง ซถึที่งสอดคลผู้องกดับแนวควิดของจดาเนทยร จวงตระกผล (2540) ททที่กลช่าววช่า ผผผู้
ปฏวิบตดั วิงานททที่มทคชุณสมบดัตวิตามความคาดหวดังของผผผู้บดังคดับบดัญชา/ลผกคผู้าตผู้องมทองคย์ประกอบสดาคดัญหลายประการททที่เกทที่ยวขผู้องกดับการ
ปฏวิบตดั วิงาน คพอ จะตผู้องมทความรผผู้ความเขผู้าใจงานเปป็นอยช่างดท จะตผู้องรผผู้ขดัรั้นตอนและขอบเขตของการปฏวิบดัตวิเปป็นอยช่างดทและสามารถ
ทดาไดผู้อยช่างดทดผู้วย รวมถถึงตผู้องเปป็นผผผู้มทความสามารถในการเรทยนรผผู้ดท เรทยนรผผู้สวิที่งใหมช่ๆ ไดผู้เสมอ เพพที่อชช่วยปรดับปรชุงการปฏวิบดัตวิงานใหผู้ดท
ขถึรั้นอยช่างตช่อเนพที่อง และยดังสอดคลผู้องกดับแนวควิดของสภาววิชาชทพบดัญชทททที่กลช่าวถถึงความรผผู้ความสามารถวช่า เปป็นการใชผู้ความรผผู้ความ
สามารถ ความชดานาญในการปฏวิบดัตวิววิชาชทพบดัญชทดผู้วยความเอาใจใสช่อยช่างเตห็มความสามารถ ความเพทยรพยายาม และความ
ระมดัดระวดังรอบคอบ เพพที่อททที่จะปฏวิบดัตหวิ นผู้าททที่ไดผู้อยช่างมทประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผล และมดัที่นใจไดผู้วช่ามทผลงานทางววิชาชทพททที่อยผช่บน
พพรั้นฐานของกฎเกณฑย์ มาตรฐานในการปฏวิบดัตวิงาน และววิชาการททที่เกทที่ยวขผู้อง สดาหรดับในประเดห็นนทรั้ผผผู้ววิจดัยเหห็นวช่า "ความรผผู้ความ
สามารถ" ของสดานดักงานบดัญชทจถึงควรประกอบดผู้วยเรพที่อง (1) มทความรผผู้ความเชทที่ยวชาญในระบบงานบดัญชทททที่เกทที่ยวขผู้องกดับลผกคผู้า (2) มท
ความสามารถในการทดางานไดผู้สผงกวช่ามาตรฐานตามททที่กฎหมายกดาหนดไวผู้ และ (3) ความสามารถในการเรทยนรผผู้สวิที่งใหมช่ๆ เพพที่อชช่วย
ปรดับปรชุงการปฏวิบดัตวิงานใหผู้ดทขถึรั้นอยช่างตช่อเนพที่อง
6.4 ดผู้านมาตรฐานในการปฏวิบตดั วิงาน ผลการศถึกษาเชวิงปรวิมาณพบวช่า โดยภาพรวมมทคช่าเฉลทที่ยอยผช่ในระดดับมาก โดยมท
เรพที่องผลงานเปป็นททที่นช่าเชพที่อถพอมทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ซถึงที่ สอดคลผู้องกดับผลการววิจดัยเชวิงคชุณภาพททที่ทชุกกลชุช่มเหห็นวช่า มาตรฐานในการปฏวิบตดั วิ
งานจะขถึรั้นกดับความรผผู้ ความสามารถของนดักบดัญชท และรวมไปถถึงการพดัฒนาความรผผู้อยช่างตช่อเนพที่องอทกดผู้วย นอกจากนทรั้ กลชุช่มเจผู้าของ
พดัฒนางานววิจดัย สรผู้างสรรคย์ประเทศไทย กผู้าวไกลสผช่ประชาคมอาเซทยน |7
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กวิจการผผผู้ใชผู้บรวิการจากสดานดักงานบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐมยดังไดผู้กลช่าวถถึงในประเดห็นททที่เกทที่ยวขผู้องวช่า การททที่ผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท
เรทยกคช่าใชผู้จช่ายเกวินกวช่ามาตรฐานททที่สมควรจช่ายจะทดาใหผู้เกวิดปปัญหาความไมช่ประทดับใจในบรวิการ และสช่งผลตช่อภาพลดักษณย์เชวิงลบใน
ระยะยาว ซถึที่งสอดคลผู้องกดับแนวควิดของจดาเนทยร จวงตระกผล (2540) ททที่กลช่าววช่า ผผผู้บดังคดับบดัญชา/ลผกคผู้ายช่อมตผู้องการใหผู้ผผผู้ปฏวิบดัตวิงาน
สรผู้างผลงานททที่มทคชุณภาพดท โดยไดผู้ทดัรั้งปรวิมาณและคชุณภาพงานททที่เปป็นไปตามมาตรฐานหรพอเกวินกวช่ามาตรฐาน และยดังสอดคลผู้องกดับ
แนวควิดของสภาววิชาชทพบดัญชทททที่กลช่าวถถึง มาตรฐานในการปฏวิบดัตวิงานของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทวช่า (1) ตผู้องประกอบววิชาชทพใหผู้
สอดคลผู้องกดับมาตรฐานววิชาชทพและมาตรฐานทางววิชาการททที่เกทที่ยวขผู้อง และ (2) ตผู้องปฏวิบดัตวิงานดผู้วยความระมดัดระวดังรอบคอบ
และดผู้วยความชดานาญตามมาตรฐานววิชาชทพและมาตรฐานทางววิชาการททที่เกทที่ยวขผู้อง และยดังสอดคลผู้องกดับแนวควิดของสภาววิชาชทพ
บดัญชทททที่กลช่าวถถึง ความรดับผวิดชอบตช่อผผผู้รดับบรวิการของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทวช่า (1) ตผู้องมทความรดับผวิดชอบตามกรอบววิชาชทพบดัญชท
ตช่อผผผู้รดับบรวิการ และ (2) ตผู้องปฏวิบตดั วิงานตามกรอบววิชาชทพบดัญชท เพพที่อใหผู้เกวิดความนช่าเชพที่อถพอและมทประโยชนย์ตช่อผผผู้รดับบรวิการ สดาหรดับ
ในประเดห็นนทรั้ผผผู้ววิจดัยเหห็นวช่า "มาตรฐานในการปฏวิบดัตวิงาน" ของสดานดักงานบดัญชทจถึงควรประกอบดผู้วยเรพที่อง (1) การพดัฒนาตนเองใหผู้ทดัน
ตช่อการเปลทที่ยนแปลงมาตรฐานการทดางาน และ (2) การไดผู้รดับการยอมรดับจากลผกคผู้าและผผผู้ททที่เกทที่ยวขผู้องในคชุณภาพของผลงาน
6.5 ดผู้านการรดักษาความลดับ ผลการศถึกษาเชวิงปรวิมาณพบวช่า โดยภาพรวมมทคช่าเฉลทที่ยอยผช่ในระดดับมาก โดยมทเรพที่อง
การเปปิดเผยตช่อสาธารณะชนจะกระทดาตามททที่กฎหมายกดาหนดไวผู้เทช่านดัรั้นมทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ซถึที่งสอดคลผู้องกดับขผู้อเสนอของกลชุช่ม
เจผู้าของกวิจการผผผู้ใชผู้บรวิการจากสดานดักงานบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐมททที่กลช่าววช่า ผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทตผู้องรดักษาความลดับของลผกคผู้า
โดยไมช่ควรทดาในลดักษณะของการขายขผู้อมผลหรพอการพผดโอผู้อวด โฆษณาชวนเชพที่อ ซถึที่งทดาใหผู้ลผกคผู้าททที่ถผกอผู้างถถึงเสทยหาย ทดัรั้งนทรั้ ทชุกกลชุช่ม
เหห็นตรงกดันวช่าเรพที่องนทรั้ขถึรั้นกดับ "จวิตสดานถึก" ของแตช่ละบชุคคล ดดังนดันรั้ การพดัฒนาตผู้องใชผู้การปลผกฝปังดผู้วยการอบรม การเรทยนรผผู้ในโอกาส
ตช่างๆ ซถึงที่ สอดคลผู้องกดับแนวควิดของจดาเนทยร จวงตระกผล (2540) ททที่กลช่าววช่า ผผผู้บดังคดับบดัญชา/ลผกคผู้ายช่อมตผู้องการใหผู้ผผผู้ปฏวิบดัตวิงานตผู้อง
สามารถรดักษาความลดับของงานและขช่าวสารองคย์การ เพพที่อประโยชนย์ขององคย์การ และยดังสอดคลผู้องกดับแนวควิดของสภาววิชาชทพ
บดัญชทททที่กลช่าวถถึง การรดักษาความลดับของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทวช่า (1) ตผู้องไมช่นดาขผู้อมผลททที่เปป็นความลดับขององคย์กร ททที่ตนไดผู้มาจาก
การปฏวิบดัตวิงานววิชาชทพ และความสดัมพดันธย์ในทางธชุรกวิจ รวมทดัรั้งความลดับขององคย์กรททที่ตนสดังกดัดไปเปปิดเผยตช่อบชุคคลททที่ไมช่มทสช่วน
เกทที่ยวขผู้องไดผู้รดับทราบ โดยไมช่ไดผู้รดับอนชุญาตจากองคย์กร เวผู้นแตช่ในกรณทททที่เปป็นการเปปิดเผยตามสวิทธวิหรพอหนผู้าททที่ททที่กดาหนดไวผู้ใน
กฎหมาย หรพอในฐานะผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท และ (2) ตผู้องไมช่นดาขผู้อมผลททที่เปป็นความลดับขององคย์กรททที่ตนไดผู้มาจากการปฏวิบตดั วิงาน
ววิชาชทพ และความสดัมพดันธย์ในทางธชุรกวิจ รวมทดัรั้งความลดับขององคย์กรททที่ตนสดังกดัด ไปใชผู้เพพที่อประโยชนย์ของตนหรพอบชุคคลอพที่นโดยมวิ
ชอบ สดาหรดับในประเดห็นนทรั้ผผผู้ววิจดัยเหห็นวช่า "การรดักษาความลดับ" ของสดานดักงานบดัญชทจถึงควรประกอบดผู้วยเรพที่อง (1) พฤตวิกรรมการเผย
แพรช่ขผู้อมผลททที่กช่อใหผู้เกวิดความเสทยหายตช่อผผผู้อพที่น และ (2) การกดาหนดกฎ ระเบทยบและขผู้อตกลงททที่เกทที่ยวขผู้องกดับการรดักษาความลดับ
6.6 ดผู้านความรดับผวิดชอบตช่อผผผู้รดับบรวิการ ผลการศถึกษาเชวิงปรวิมาณพบวช่า โดยภาพรวมมทคช่าเฉลทที่ยอยผช่ในระดดับมาก
ททที่สชุด โดยมทเรพที่องเมพที่อเกวิดขผู้อผวิดพลาดในการทดางาน สดานดักงานจะแกผู้ไขใหผู้จนสดาเรห็จ ซถึที่งประเดห็นดดังกลช่าวถพอไดผู้วช่า เปป็นเรพที่องททที่สดาคดัญ
ตช่อภาพลดักษณย์ขององคย์การ และการไดผู้รดับความไวผู้วางใจในระยะยาว และซถึที่งสอดคลผู้องกดับขผู้อควิดเหห็นของกลชุช่มตดัวอยช่างททที่สช่วนใหญช่
ใหผู้ความเหห็นวช่า ววิธทการเรทยกความเชพที่อมดัที่นกลดับคพนมาของสดานดักงานบดัญชท เมพที่อเกวิดขผู้อผวิดพลาดจากการทดางาน คพอ การแกผู้ไขงานใหผู้
โดยดช่วน ทดัรั้งนทรั้ กลชุช่มเจผู้าของกวิจการผผผู้ใชผู้บรวิการจากสดานดักงานบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐม เหห็นวช่า สดานดักงานบดัญชทตผู้องมทความรดับผวิด
ชอบตช่อผลงานททที่เกวิดขถึรั้น รวมถถึงตผู้องไมช่ผลดักภาระและความรดับผวิดชอบไปยดังสช่วนงานอพที่นๆ เพพที่อใหผู้ตนเองพผู้นผวิด ซถึที่งสอดคลผู้องกดับ
แนวควิดของ ก.พ.ร. (2552) ททที่กลช่าวถถึงหลดักภาระรดับผวิดชอบวช่า คพอ การแสดงความรดับผวิดชอบในการปฏวิบดัตวิ หนผู้าททที่ และผลงาน
ตช่อเปป้าหมายททที่กดาหนดไวผู้ โดยความรดับผวิดชอบนดัรั้น ควรอยผช่ในระดดับททที่สนองตช่อความคาดหวดังของสาธารณะ รวมทดัรั้งการแสดงถถึง
ความสดานถึกในการรดับผวิดชอบตช่อปปัญหาสาธารณะ ทดัรั้งนทรั้ เกณฑย์หลดักภาระรดับผวิดชอบมชุช่งเนผู้นการประเมวินวช่าการแสดงความรดับผวิด
ชอบในการปฏวิบดัตหวิ นผู้าททที่และผลงานตช่อเปป้าหมายททที่กดาหนดไวผู้ โดยความรดับผวิดชอบนดัรั้น ควรอยผช่ในระดดับททที่สนองตช่อความคาดหวดัง
ของสาธารณะ รวมทดัรั้งการแสดงถถึงความสดานถึกในการรดับผวิดชอบตช่อปปัญหาสาธารณะ สดาหรดับในประเดห็นนทรั้ผผผู้ววิจดัยเหห็นวช่า "ความรดับ
ผวิดชอบตช่อผผผู้รดับบรวิการ" ของสดานดักงานบดัญชทจถึงควรประกอบดผู้วยเรพที่อง (1) พฤตวิกรรมการยอมรดับผวิดเมพที่อทดางานผวิดพลาด และ (2)
การแกผู้ไขปปัญหาททที่เกวิดขถึรั้นโดยทดันทท
6.7 ความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการททที่มทตช่อจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐม โดยภาพรวม
มทคช่าเฉลทที่ยอยผช่ในระดดับมาก โดยมทเรพที่องสดานดักงานบดัญชทมททางออกใหผู้ทช่านในการแกผู้ไขปปัญหาไดผู้เสมอมทคช่าเฉลทที่ยมากททที่สชุด ซถึที่งเปป็นเรพที่อง
ททที่ผผผู้ใชผู้บรวิการเหห็นวช่า สดานดักงานบดัญชทมทจรรยาบรรณในการทดางาน และสอดคลผู้องกดับแนวควิดของคณะกรรมการสภาววิจดัยแหช่งชาตวิ
(2554) ททที่ไดผู้กลช่าววช่า จรรยาบรรณเปป็นกรอบหรพอแนวทางในการประพฤตวิปฏวิบดัตวิทดทที่ ทงามของการประกอบววิชาชทพในสาขาตช่างๆ
อดันเปป็นททที่ยอมรดับของสดังคมซถึที่งจะสช่งผลตช่อชพที่อเสทยงเกทยรตวิยศในระยะยาว ทดัรั้งนทรั้ จรรยาบรรณเปป็นเรพที่องพถึที่งปฏวิบดัตวิ หรพอ ควรปฏวิบตดั วิ
ดผู้วยความสมดัครใจโดยไมช่มทลดักษณะเปป็นการบดังคดับ นอกจากนทรั้ ยดังมทประเดห็นททที่นช่าสนใจจากความเหห็นของผผผู้ปฏวิบตดั วิผผผู้ประกอบ
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ววิชาชทพบดัญชท คพอ แนวทางการพดัฒนาจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทจะเปป็นอยช่างไรนดัรั้น สามารถทดาไดผู้ตามขผู้อกดาหนด
แตช่ทดัรั้งนทรั้ สภาววิชาชทพบดัญชทตผู้องคดานถึงถถึงขผู้อจดากดัดและบรวิบทแวดลผู้อมในทางปฏวิบดัตดวิ ผู้วย ดดังนดัรั้น ควรเรวิที่มตผู้นจากระดดับนโยบายไปพผด
คชุยกดันเพพที่อกดาหนดแนวทางททที่เหมาะสมสอดคลผู้องกดับความเปป็นจรวิงในปปัจจชุบดัน เพพที่อใหผู้การนดาไปปฏวิบดัตวิประสบผลสดาเรห็จตามททที่ตดัรั้งไวผู้
สดาหรดับในประเดห็นนทรั้ผผผู้ววิจดัยเหห็นวช่า การพดัฒนาจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชทในจดังหวดัดนครปฐม จถึงควรประกอบดผู้วย
เรพที่อง (1) การปลผกฝปังแนวควิดเรพที่อง “จวิตสดานถึกตช่อววิชาชทพ” (2) พดัฒนาระบบการทดางานเพพที่อสรผู้างจชุดสมดชุลระหวช่างเจผู้าของ
สดานดักงานบดัญชทกดับนดักบดัญชทใหผู้อยผช่รช่วมกดันไดผู้โดยไมช่ตผู้องฝฝ่าฝฝืนจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท และ (3) มทการผผผู้บดังคดับใชผู้
กฎหมายแกช่ผผผู้กระทดาผวิดอยช่างจรวิงจดัง โดยไมช่เหห็นแกช่ความเปป็นพรรคเปป็นพวก
7. ขข้อเสนอแนะ
7.1 ขผู้อเสนอแนะจากผลการววิจดัย
7.1.1 ขผู้อเสนอแนะเชวิงนโยบาย
1) แนวทางสดาหรดับสดานดักงานบดัญชท
1.1) สดานดักงานบดัญชทควรตผู้องมทการสช่งเสรวิมใหผู้มทระบบงานททที่สรผู้างความโปรช่งใสของสดานดักงานบดัญชท
เพพที่อสรผู้างความเชพที่อมดัที่นใหผู้แกช่ลผกคผู้า
1.2) สดานดักงานบดัญชทควรตผู้องมทการสช่งเสรวิมใหผู้นดักบดัญชทไดผู้เขผู้ารดับการอบรม และเปปิดโอกาสใหผู้เขผู้า
การประกวดเพพที่อเขผู้ารดับรางวดัลตช่างๆ ซถึที่งจะชช่วยใหผู้นดักบดัญชทเกวิดการพดัฒนาตนเองใหผู้มทความรผผู้ความสามารถ และความเชทที่ยวชาญใน
ระบบงานบดัญชท อดันจะสช่งผลใหผู้เกวิดการปรดับปรชุงการปฏวิบดัตวิงานใหผู้ดทขถึรั้นอยช่างตช่อเนพที่อง
1.3) สดานดักงานบดัญชทควรตผู้องมทการสช่งเสรวิมใหผู้นดักบดัญชทปฏวิบตดั วิตามระเบทยบและขผู้อตกลงททที่เกทที่ยวขผู้อง
กดับการรดักษาความลดับของลผกคผู้า
1.4) สดานดักงานบดัญชทควรตผู้องมทการกดาหนดมาตรฐานในการรดับผวิดชอบผลงานททที่ผวิดพลาดและ
แนวทางการแกผู้ไขปปัญหาททที่เกวิดขถึรั้น เพพที่อชช่วยใหผู้ลผกคผู้าเกวิดความพถึงพอใจ
1.5) สดานดักงานบดัญชทควรตผู้องมทการสช่งเสรวิมใหผู้นดักบดัญชทปฏวิบตดั วิไดผู้รดับการปลผกฝปังแนวควิดเรพที่อง
จวิตสดานถึกตช่อววิชาชทพบดัญชท
2) แนวทางสดาหรดับนดักบดัญชท
2.1) นดักบดัญชทตผู้องยถึดถพอการปฏวิบดัตวิงานตามระบบโดยเครช่งครดัด
2.2) นดักบดัญชทตผู้องมทจวิตสดานถึกในการทดางานอยช่างซพที่อตรงตช่อววิชาชทพ
2.3) นดักบดัญชทตผู้องมทการพดัฒนาตดัวเองในการทดางานอยช่างตช่อเนพที่อง
2.4) นดักบดัญชทตผู้องมทการปฏวิบดัตวิตดัวตามระเบทยบและขผู้อตกลงททที่เกทที่ยวขผู้องกดับการรดักษาความลดับ
2.5) นดักบดัญชทตผู้องมทการเตรทยมความพรผู้อมแกผู้ไขปปัญหาททที่เกวิดขถึรั้น
7.1.2 ขผู้อเสนอแนะเชวิงปฏวิบดัตวิการ
1) ดผู้านความโปรช่งใส สดานดักงานบดัญชทควรดดาเนวินการเรพที่อง (1) การเผยแพรช่ขผู้อมผลททที่ลผกคผู้าควรทราบ
กช่อนตดัดสวินใจใชผู้บรวิการ และ (2) ความสะดวกในการตรวจสอบผลการดดาเนวินการของลผกคผู้า
2) ดผู้านความซพที่อสดัตยย์ สดานดักงานบดัญชทควรดดาเนวินการเรพที่อง (1) การใหผู้คดาปรถึกษาโดยไมช่ปปิดบดัง และ (2)
ความมทจวิตสดานถึกในการทดางานอยช่างซพที่อตรงตช่อววิชาชทพ
3) ดผู้านความรผผู้ความสามารถ สดานดักงานบดัญชทควรดดาเนวินการเรพที่องการพดัฒนานดักบดัญชท (1) ใหผู้มทความรผผู้
ความเชทที่ยวชาญในระบบงานบดัญชทททที่เกทที่ยวขผู้องกดับลผกคผู้า (2) มทความสามารถในการทดางานไดผู้สผงกวช่ามาตรฐานตามททที่กฎหมาย
กดาหนดไวผู้ และ (3) ความสามารถในการเรทยนรผผู้สวิที่งใหมช่ๆ เพพที่อชช่วยปรดับปรชุงการปฏวิบดัตวิงานใหผู้ดทขถึรั้นอยช่างตช่อเนพที่อง
4) ดผู้านมาตรฐานในการปฏวิบดัตวิงาน สดานดักงานบดัญชทควรดดาเนวินการเรพที่องการพดัฒนานดักบดัญชท (1) ใหผู้ทดัน
ตช่อการเปลทที่ยนแปลงมาตรฐานการทดางาน และ (2) สรผู้างผลงานททที่ไดผู้รดับการยอมรดับจากลผกคผู้าและผผผู้ททที่เกทที่ยวขผู้องในคชุณภาพของผล
งาน
5) ดผู้านการรดักษาความลดับ สดานดักงานบดัญชทควรดดาเนวินการเรพที่องการกระตชุผู้นและสช่งเสรวิมใหผู้นดักบดัญชท (1)
ไมช่เผยแพรช่ขผู้อมผลททที่กช่อใหผู้เกวิดความเสทยหายตช่อผผผู้อพที่น และ (2) ปฏวิบตดั วิตดัวการกดาหนดกฎ ระเบทยบและขผู้อตกลงททที่เกทที่ยวขผู้องกดับการ
รดักษาความลดับของลผกคผู้า
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6) ดผู้านความรดับผวิดชอบตช่อผผผู้รดับบรวิการ สดานดักงานบดัญชทควรดดาเนวินการเรพที่องการกระตชุผู้นและสช่งเสรวิมใหผู้
นดักบดัญชท (1) มทพฤตวิกรรมการยอมรดับผวิดเมพที่อทดางานผวิดพลาด และ (2) ลงมพอการแกผู้ไขปปัญหาททที่เกวิดขถึรั้นโดยทดันทท
7) ดผู้านการพดัฒนาจรรยาบรรณ สดานดักงานบดัญชทควรดดาเนวินการเรพที่อง (1) การปลผกฝปังแนวควิดเรพที่อง
“จวิตสดานถึกตช่อววิชาชทพ” (2) พดัฒนาระบบการทดางานเพพที่อสรผู้างจชุดสมดชุลระหวช่างเจผู้าของสดานดักงานบดัญชทกดับนดักบดัญชทใหผู้อยผช่รช่วมกดันไดผู้
โดยไมช่ตผู้องฝฝ่าฝฝืนจรรยาบรรณของผผผู้ประกอบววิชาชทพบดัญชท และ (3) มทการผผผู้บดังคดับใชผู้กฎหมายแกช่ผผผู้กระทดาผวิดอยช่างจรวิงจดัง โดยไมช่
เหห็นแกช่ความเปป็นพรรคเปป็นพวก
7.3 ขผู้อเสนอแนะในการววิจดัยครดัรั้งตช่อไป
7.3.1 ควรมทการศถึกษาววิจดัยเกทยที่ วกดับความควิดเหห็นของผผผู้ใชผู้บรวิการตช่อคชุณภาพการใหผู้บรวิการ โดยศถึกษาเฉพาะ
งานดผู้านใดดผู้านหนถึที่ง เพพที่อใหผู้ไดผู้ขผู้อมผลในเชวิงลถึกมาพดัฒนาคชุณภาพการใหผู้บรวิการ
7.3.2 ควรมทการศถึกษาววิจดัยเกทยที่ วกดับแนวทางการพดัฒนากระบวนการใหผู้บรวิการททที่ดท เพพที่อนดาไปสผช่การสรผู้าง
กระบวนการใหผู้บรวิการททที่มทประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผลในอนาคต
7.3.3 ควรมทการศถึกษาววิจดัยเรพที่องในทดานองเดทยวกดันนทรั้ สดาหรดับสดานดักงานบดัญชทในจดังหวดัดอพที่นๆ เพพที่อนดาขผู้อมผลททที่ไดผู้
มาเปรทยบเททยบและเสนอแนวควิดในการศถึกษาเชวิงลถึกตช่อไป
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