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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี
ตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูส อบบัญชีสหกรณ โดยมีตวั แปรตน ไดแก จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี
5 องคประกอบ ไดแก (1) ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
(2) ดานความรูค วามสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (3) ดานการรักษาความลับ (4) ดานความรับผิดชอบ
ตอผูส อบบัญชีสหกรณปฏิบตั งิ านให (5) ดานความรับผิดชอบตอเพือ่ นรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ ไป
สวนตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการสอบบัญชีของผูส อบบัญชีสหกรณ 7 องคประกอบ ไดแก (1) ดานความถูกตอง
(2) ดานความเที่ยงธรรม (3) ดานความชัดเจน (4) ดานความกะทัดรัด (5) ดานความสรางสรรค
(6) ดานความสมบูรณ และ (7) ดานความทันกาล ผูว จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือ
จากกลุม ตัวอยาง คือ สหกรณในพืน้ ทีส่ าํ นักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 จํานวน 255 แหง โดยสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณียต ง้ั แตเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 ไดรบั แบบสอบถามตอบกลับคืนมา จํานวน 121 ชุด คิดเปน
47.45 % การวิเคราะหขอ มูลใชสถิตเิ ชิงพรรณนา การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคณ
ู และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคณ
ู ผลการศึกษาพบวาองคประกอบของจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีในดานความรับผิดชอบตอเพือ่ นรวม
วิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป ดานความรับผิดชอบตอผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติงานให ดานการรักษา
ความลับ และดานความรูค วามสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน สงผลกระทบตอคุณภาพการสอบบัญชี
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ของผูส อบบัญชีสหกรณอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลการวิจยั จะเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพผูส อบบัญชี
ใหงานสอบบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเปนการสรางความเชือ่ มัน่ ใหแกลกู คา
หรือผูรับตรวจ รวมถึงกลุมผูใชขอมูลจากงบการเงิน
คําสําคัญ : จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี; คุณภาพการสอบบัญชี; สหกรณ

Abstract
The purpose of this study was to examine effect of compliance with professional ethics
and auditing quality of the cooperative auditors. The professional ethics was an independent
variable that included (1) transparency independent fairness and honesty (2) professional
competence (3) keeping confidentialness (4) responsibility for whom the cooperative
auditors worked and (5) professional behavior. And auditing quality was an dependent
variable consisting of (1) accuracy (2) objectiveness (3) clearness (4) conciseness (5) creation
(6) completion and (7) timelines. Questionnaires were used as a tool for collecting data.
They were mailed to 255 cooperatives in cooperative auditing office region 5 from
March - April 2017. The questionnaires received were 121 or response rate of 47.45 %.
Descriptive statistic, multiple correlation analysis and multiple regression analysis were
used for data analysis The result of this research showed components of professional ethics,
professional behavior and responsibility for which the cooperative auditors worked;
keeping confidentialness and professional competence has a positive effect significant
on audit quality of the cooperative auditors.The results will be useful in developing
the auditor’s potential, make the audit work efficient and effective. It will also builds
confidence in customers or recipients, as well as user groups from the financial statements.
Keywords: Professional Ethics; Audit Quality; Cooperative

บทนํา
ในการดําเนินธุรกิจนั้นจําเปนตองมีการจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของกิจการ ซึ่งงบการเงินดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นวางบการเงินมีการจัดทําถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ดังนั้น บทบาทและหนาที่ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงานของกิจการ
ซึง่ จะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ แตจากเหตุการณทบ่ี ริษทั ชัน้ นํา
ในตางประเทศหลายแหง เชน Enron และ WorldCom จากสหรัฐอเมริกา หรือ Liver door จากญี่ปุน
ตองลมสลายลงดวยเหตุการณของการตกแตงตัวเลขทางบัญชี สงผลใหหลายฝายเกิดการตื่นตัวในเรื่อง

48 การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชีของผูส อบบัญชีสหกรณ
ความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินของกิจการ และผูใชขอมูลในรายงานทางการเงิน เกิดความสงสัยตอ
คุณภาพและความนาเชือ่ ถือของขอมูลในรายงานทางการเงินและขอมูลการสอบบัญชี (สมใจ และคณะ, 2556)
จากเหตุการณดงั กลาว ผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของและถูกมองวา มีสว นสําคัญในเหตุการณนอกเหนือจากผูบ ริหาร
ระดับสูงของกิจการแลว ไดแก ผูส อบบัญชี ซึง่ เปนผูท ถ่ี กู ถือวาไมไดปฏิบตั หิ นาที่ในฐานะผูป ระกอบวิชาชีพ
และขาดซึ่งความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพตอการตรวจสอบงบการเงินอยางเหมาะสม นั่นคือ ผูสอบบัญชี
ไมไดแสดงความเห็นตองบการเงินอยางที่ควรจะเปน และไมไดเปดเผยขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ
สงผลตอการลมสลายของระบบเศรษฐกิจและบั่นทอนความเชื่อถือในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก
ผูใชงบการเงินทั้งหลาย
เชนเดียวกับหนวยงานสหกรณ ซึง่ เปนองคกรธุรกิจแบบหนึง่ ทีม่ บี ทบาททางเศรษฐกิจเกือบทุกดาน
เริ่มตั้งแตการผลิต การจําหนาย และการบริโภค กระบวนการดําเนินงานของสหกรณที่มีประสิทธิภาพ
จะเปนเครือ่ งมือสําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ชวยสรางความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม และชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น ประชาชนมีการอยูรวมกันอยางสงบสุข
สังคมมีระเบียบ อาชญากรรมไมเกิดขึ้น จะเห็นไดวาสหกรณมีบทบาทสําคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติ
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง
สหกรณมีการดําเนินงานเชนเดียวกันกับการดําเนินงานของธุรกิจอื่น ๆ แตมีความหลากหลาย
และซับซอนมากกวา ทําใหบญ
ั ชีของสหกรณมคี วามยุง ยากและซับซอนเพิม่ ขึน้ ตามไปดวย ซึง่ ตามกฎหมาย
กําหนดใหสหกรณตองจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดใหถูกตอง
ตามความเปนจริง และตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอ
เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญของสหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2542)
รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินภายหลังการตรวจสอบ เปนผลงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูส อบบัญชี ผูส อบบัญชีตอ งแสดงความเห็นตองบการเงินทีผ่ บู ริหารเปนผูร บั ผิดชอบ วาไดจดั ทําในสวน
ทีเ่ ปนสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปหรือไมเพียงใด ซึง่ สิง่ สําคัญของงานวิชาชีพสอบบัญชี
คือ การปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพือ่ ใหผลงานของผูส อบบัญชีเปนทีเ่ ชือ่ มัน่ จากผูร บั บริการ
และไดรับความเชื่อถือไดในผลงานสรางความมั่นใจแกผูใชงบการเงินเกี่ยวกับความรูความสามารถ
ในวิชาชีพและความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และที่สําคัญคือ การรักษามาตรฐานของวิชาชีพใหอยูใน
ระดับเดียวกันอยางมืออาชีพ (พยอม, 2545)
จากที่กลาวมาขางตนนั้น จะเห็นไดวาจรรยาบรรณวิชาชีพของผูสอบบัญชีถือเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญยิ่ง การขาดจรรยาบรรณวิชาชีพจะสงผลกระทบตอคุณภาพงานของผูสอบบัญชี และสราง
ความเสียหายใหแกผูใชงบการเงินอยางที่ไมอาจจะจํากัดคาความเสียหายได ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณตอคุณภาพ
การสอบบัญชีที่เชื่อมั่นวา ถาหากผูสอบบัญชีสหกรณมีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง
เครงครัดแลวจะทําใหงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีมีคุณภาพและนาเชื่อถือไปดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงขนาดของผลกระทบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีที่มีตอคุณภาพการสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.
2.

3.
4.
5.

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี
ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริต (Transparency, Independent,
Fairness and Honesty)
ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(Professional Competence)
การรักษาความลับ (Keeping Confidentialness)
ความรับผิดชอบตอผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติงานให
(Responsibility for whom the cooperative
auditors worked)
ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทั่วไป (Professional Behavior)

คุณภาพการสอบบัญชี
1. ดานความถูกตอง (Accuracy)
2. ดานความเที่ยงธรรม
(Objectiveness)
3. ดานความชัดเจน (Clearness)
4. ดานความกะทัดรัด (Conciseness)
5. ดานความสรางสรรค (Creation)
6. ดานความสมบูรณ (Completion)
7. ดานความทันกาล (Timeliness)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา:

ตัวแปรอิสระ ประยุกตจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย จรรยาบรรณของผูส อบบัญชีสหกรณ
พ.ศ. 2559 ตัวแปรตาม ประยุกตจากแนวคิดหลักเกณฑและขอกําหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ 7 ดาน

กรอบแนวคิดของการศึกษาเรือ่ ง การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพการสอบ
บัญชีของผูส อบบัญชีสหกรณ ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดตัวแปรอิสระโดยประยุกตจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณวา ดวย
จรรยาบรรณของผูส อบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2559 จํานวน 5 ขอ และกําหนดตัวแปรตามเปนคุณภาพการสอบบัญชี
โดยการประยุกตแนวคิดจากหลักเกณฑและขอกําหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ 7 ดาน ไดกรอบแนวคิด
แสดงดังรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดของตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังนี้
1. จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี พ.ศ. 2559 เปนขอกําหนดทีผ่ สู อบบัญชีสหกรณ
ตองปฏิบตั ติ ามจํานวน 6 ขอ แตผวู จิ ยั ไดประยุกตเพือ่ ใหเหมาะสมกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษาไดดงั นี้ (กรมตรวจบัญชี
สหกรณ, 2559)
1.1 ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซือ่ สัตยสจุ ริต (Transparency,
Independent, Fairness and Honesty) หมายถึง การปฏิบตั งิ านอยางเปนอิสระตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ซื่อตรงตอวิชาชีพ และตองไมมีสวนไดเสียในงานที่ตนเปนผูสอบบัญชี
1.2 ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Professional Competence)
หมายถึง การทีผ่ สู อบบัญชีสหกรณปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ศึกษาหาความรู
และความชํานาญทางวิชาชีพและวิชาการทีเ่ กีย่ วของเพิม่ เติมอยางตอเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาความรูค วามสามารถ
ใหทันสมัยอยูเสมอ
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1.3 การรักษาความลับ (Confidentialness) หมายถึง ผูส อบบัญชีสหกรณไมนาํ ขอมูลทีเ่ ปน
ความลับของสหกรณท่ไี ดมาจากการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ความลับของผูท ป่ี ฏิบตั หิ นาที่ใหไปเปดเผยตอบุคคลที่
ไมมสี ว นเกีย่ วของ รวมทัง้ ไมนาํ ความลับของผูท ป่ี ฏิบตั หิ นาที่ใหไปใชเพือ่ ประโยชนของตนหรือบุคคลอืน่ โดยมิชอบ
1.4 ความรับผิดชอบตอผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติงานให (Accountability) หมายถึง
ผูสอบบัญชีสหกรณตองปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพ ตองเปดเผยความสัมพันธกับองคกร เพื่อหลีกเลี่ยง
การกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไมกระทําการใด ๆ ที่สงผลกระทบตอชื่อเสียงและ
การดําเนินการของผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติงานให เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
1.5 ความรับผิดชอบตอเพือ่ นรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ ไป (Professional Behavior)
หมายถึง การทีผ่ สู อบบัญชีสหกรณไมแยงงานสอบบัญชีสหกรณจากผูส อบบัญชีสหกรณรายอืน่ ไมปฏิบตั งิ าน
เกินกวาที่รับมอบหมาย ไมใหขอมูลเกี่ยวกับงานของตนเกินความเปนจริง ไมโออวดหรือเปรียบเทียบตน
หรือองคกรที่ตนสังกัดอยูกับผูสอบบัญชีสหกรณรายอื่น
2. คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง คุณภาพรายงานการสอบบัญชีในการแสดงความเห็นใน
งบการเงินของผูสอบบัญชี เพื่อสรางความเชื่อมั่นในสวนของความถูกตอง และครบถวนในสาระสําคัญ
เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน ซึ่งคุณภาพการสอบบัญชีสามารถวัดไดจากรายงาน
การสอบบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี จากหลักเกณฑและขอกําหนดตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน รหัส 2420 (อุษณา, 2547) คุณภาพของรายงาน ประกอบดวย
2.1 ดานความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง ไมเกิดขอผิดพลาดบิดเบือน และเปนไปตาม
ความจริงที่เกี่ยวของกับความถูกตอง ขอความทุกประโยค ตัวเลข ผูตรวจสอบไดรวบรวมประเมิน และ
สรุปนําเสนออยางระมัดระวังและแมนยํา
2.2 ดานความเทีย่ งธรรม (Objectiveness) หมายถึง การสือ่ สารทีถ่ กู ตองตามควร (Fair)
ไมลําเอียงทั้งจากทัศนคติ และผลการประเมินที่เปนกลาง โดยพิจารณาจากความจริงและสถานการณ
รอบดานแลว ทัง้ นีก้ ารสังเกตการณ การสรุปและการเสนอแนะของผูต รวจสอบ ตองไดมาจากการกระทํา
ที่ปราศจากอคติลําเอียงไมมีผลประโยชนสวนตัวหรือไมอยูภายใตอิทธิพลของผูอื่น
2.3 ดานความชัดเจน (Clearness) หมายถึง ความสามารถในการสื่อความใหผูอาน
รายงานเขาใจ แสดงลําดับความเปนเหตุเปนผล ความชัดเจนอาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใชภาษาทาง
วิชาการที่ไมจําเปน หากจําเปนตองใชศัพทเทคนิคตองมีคําอธิบายหรือนิยามศัพทที่ใช
2.4 ดานความกะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การสื่อสารที่ตรงประเด็น ไมออมคอม
การตัดทอนขอความและคําฟุม เฟอยที่ไมจาํ เปนออกไป โดยผูต รวจสอบยังคงตองรักษาความตอเนือ่ งของ
แนวความคิดที่รายงานไว ตลอดจนความถูกตองของการใชภาษาเพื่อใหผูอานเขาใจและใชเวลานอย
2.5 ดานความสรางสรรค (Creation) หมายถึง การสือ่ สารทีช่ ว ยและจูงใจใหผปู ฏิบตั งิ าน
และองคกรมีการปรับปรุงในสิง่ ทีจ่ าํ เปน โดยเนือ้ หาควรเปนประโยชนใหบรรยาย เชิงบวก และมีความหมาย
ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
2.6 ดานความสมบูรณ (Completion) หมายถึง การเสนอรายงานที่ครบถวนสมบูรณ
หมายถึง การไมขาดสารสนเทศทีส่ าํ คัญตอผูอ า นเปนเปาหมาย ซึง่ ควรประกอบดวยสารสนเทศ และขอสังเกต
ที่สนับสนุนขอสรุปและขอแนะนําที่เพียงพอ
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2.7 ดานความทันกาล (Timeliness) หมายถึง การเสนอรายงานตองกระทําภายในเวลาทีด่ ี
ใหผเู กีย่ วของมีโอกาสแกไขการเสนอผลการตรวจไมควรลาชา และควรทําในระดับ “ดวน” เพือ่ ชวยใหการ
แกไขมีประสิทธิผล

สมมติฐานของการวิจัย
เมื่อผูสอบบัญชีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีจะทําใหผลงาน
การตรวจสอบของผูสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ และมีคุณภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานการวิจัย : การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีสงผลกระทบทางตรงตอ
คุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่สหกรณในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5
จํานวน 8 จังหวัด ประกอบดวย ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม เลย และ
หนองบัวลําภู จํานวน 703 แหง เนื่องจากผูวิจัยตองการศึกษาในมุมมองของผูรับการตรวจสอบ และ
เพื่อปองกันความลําเอียงของขอมูลที่ไดรับมา การเก็บขอมูลของงานวิจัยจึงไมทําการประเมินจากระดับ
ความคิดเห็นของผูสอบบัญชีสหกรณโดยตรง แตทําการประเมินจากระดับความคิดเห็นของผูรับบริการ
สอบบัญชี คือ หนวยงานสหกรณ เพื่อใหขอมูลที่ไดสามารถแสดงความคิดเห็นตอความมีจรรยาบรรณ
ในตัวผูสอบบัญชีและมุมมองคุณภาพผลงานการสอบบัญชีไดอยางอิสระสงผลใหขอมูลที่ไดรับเที่ยงตรง
มากยิ่งขึ้น จึงกําหนดใหเจาหนาที่สหกรณเปนตัวแทนสหกรณ ในการตอบคําถาม ผูวิจัยไดกําหนด
กลุม ตัวอยางโดยใชสตู ร Yamane, T. (Yamane, T., 1967) แบบทราบจํานวนประชากรทีค่ า ความเชือ่ มัน่ 95 %
ไดกลุมตัวอยาง 255 แหง และเพื่อใหทุกกลุมตัวอยางมีโอกาสถูกเลือกเหมือนกัน ผูวิจัยจึงใชวิธีการแบง
กลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามจังหวัดในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 โดยแตละชั้นจะทําการสุม
ตัวอยางโดยวิธีจับฉลากใหไดจํานวนกลุมตัวอยางเทาจํานวนที่คํานวณได
2. เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
ผูว จิ ยั ใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการวิจยั โดยแบบสอบถามถูกออกแบบขึน้ จากการเก็บ
รวบรวมขอมูล การศึกษาตํารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย และครอบคลุมตัวแปรที่ใชในงานวิจัย แบบสอบถามผานการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
(Content Validity) ความเทีย่ งตรง (Validity) โดยอาจารยทป่ี รึกษาและผูท รงคุณวุฒทิ ดสอบกอนเก็บ
ขอมูลจริง (Per-Test) กับเจาหนาทีบ่ ญ
ั ชีของสหกรณในจังหวัดขอนแกน จํานวน 30 ราย เพือ่ ตรวจสอบ
ความเขาใจคําถามของผูตอบ และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหา
คาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) ซึง่ ผลการทดสอบความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามรายดานอยูร ะหวาง 0.96 - 0.97 และความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเทากับ 0.97
ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาไมตํ่ากวา 0.5 จึงถือวาแบบสอบถามฉบับนี้
มีความเชื่อมั่นที่ใชได
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั สงแบบสอบถามไปยังสหกรณกลุม ตัวอยางจํานวน 255 แหง โดยทางจดหมายไปรษณีย
สอดซองติดแสตมปในชวงเดือน มีนาคม - เมษายน 2560 และไดรับแบบสอบถามตอบกลับมา จํานวน
121 ชุด อัตราตอบกลับของแบบสอบถามที่ไดรับคิดเปน 47.45 % ซึ่งสอดคลองกับ Aaker, D.A.,
Kumar, V., and Day, G.S. (Aaker, D. A. et al., 2001) ที่ไดนาํ เสนอวาการสงแบบสอบถามตองมี
อัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 จึงถือวายอมรับได ผูว จิ ยั ทําการตรวจทานความสมบูรณของแบบสอบถาม
ที่ไดรับการตอบกลับ นํามาลงรหัสตัวเลข (Codding) หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบบสอบถามกําหนดใหคาํ ตอบที่ไดรบั เปนการใชมาตรวัดแบบประมาณคา
(Rating Scale) ของลิเคอรต (Lifert Scale) ซึ่งเปนการเรียงลําดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตั้งแต
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยใหคะแนนตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ นําคะแนนที่ได
มาแปลความหมายตามเกณฑ ตามระดับความคิดเห็น (บุญชม, 2545) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ
(Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลการวิเคราะห
ในรูปแบบตารางพรอมคําอธิบาย สวนการอธิบายผลของตัวแปร ตามวัตถุประสงคของการวิจยั ใชการวิเคราะห
สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม จํานวน 121 คน พบวาผูต อบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 76.03 มีอายุระหวาง 30 - 50 ปขน้ึ ไป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาอยูในตําแหนงผูจ ดั การ มีประสบการณในการทํางานในสหกรณมากกวา 15 ป และมีรายไดเฉลีย่
อยูระหวาง 15,001 - 30,000 บาท
2. การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี
การวิเคราะหขอ มูลระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพ
สอบบัญชี ประกอบดวย ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
(Transparency, Independent, Fairness and Honesty) ดานความรูค วามสามารถและมาตรฐานในการ
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ปฏิบตั งิ าน (Professional Competence) ดานการรักษาความลับ (Confidentialness) ดานความรับผิดชอบ
ตอผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติงานให (Accountability) และดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทัว่ ไป (Professional Behavior) ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลแสดงตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงระดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
1. ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
2. ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. ดานการรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบตอผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานให
5. ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป
รวมเฉลี่ย

4.46
4.52
4.46
4.54
4.60
4.52

ความคิดเห็น
S.D. ระดับ
0.49 มาก
0.55 มากที่สุด
0.53 มาก
0.53 มากที่สุด
0.51 มากที่สุด
0.47 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของผูป ระกอบวิชาชีพสอบบัญชีดา นความรับผิดชอบตอเพือ่ นรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ ไป ( = 4.60,
S.D. = 0.51) อยูในระดับมากทีส่ ดุ อาจเพราะวาเจาหนาทีส่ หกรณอาจเห็นวาการปฏิบตั งิ านใด ๆ ตองคํานึงถึง
ความรับผิดชอบทีต่ นตองทําเปนอันดับแรกจึงจะสามารถทํางานใหสาํ เร็จลุลว งไปได และผูต อบแบบสอบถาม
ยังมองวาดานความรูค วามสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ( = 4.52, S.D. = 0.55) มีความสําคัญ
รองลงมา ซึ่งอาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานทุกอยาง ผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถในดาน
ที่ตนปฏิบัติเปนอยางดีปฏิบัติงานตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดตามมาตรฐานของวิชาชีพจะ
ทําใหผลงานที่ไดนั้นมีคุณภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
3. การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการสอบบั ญ ชี ป ระกอบด ว ย
ดานความถูกตอง (Accuracy) ดานความเที่ยงธรรม (Objectiveness) ดานความชัดเจน (Clearness)
ดานความกะทัดรัด (Conciseness) ดานความสรางสรรค (Creation) ดานความสมบูรณ (Completion)
ดานความทันกาล (Timeliness) ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี
ความคิดเห็น
คุณภาพการสอบบัญชี
S.D.
1. ดานความถูกตอง (Accuracy)
4.58
0.46
2. ดานความเที่ยงธรรม (Objectiveness)
4.55
0.50
3. ดานความชัดเจน (Clearness)
4.39
0.49
4. ดานความกะทัดรัด (Conciseness)
4.34
0.53
5. ดานความสรางสรรค (Creation)
4.46
0.54
6. ดานความสมบูรณ (Completion)
4.53
0.52
7. ดานความทันกาล (Timeliness)
4.43
0.48
รวมเฉลี่ย
4.47
0.46

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบเห็นวางานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีมีความถูกตองมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.46) อาจเปนเพราะเมื่อผูสอบบัญชี
เขาปฏิบตั งิ านทีส่ หกรณไดมกี ารรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานในการบันทึกบัญชี
ความถูกตองของตัวเลข และความมีอยูจริงดานปริมาณและคุณภาพ และสรุปผลการตรวจสอบ
อยางระมัดระวังและแมนยํา และผูต อบแบบสอบถามยังเห็นดวยเปนลําดับรองลงมาวา งานสอบบัญชีของ
ผูส อบบัญชีมคี วามเทีย่ งธรรม ( = 4.55, S.D. = 0.50) อาจเนือ่ งมาจากรายงานการสอบบัญชีถกู นําเสนอ
ตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไมบิดเบือนความจริง และถูกจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
แตผตู อบแบบสอบถามกลับมองวา รายงานการสอบบัญชียงั ไมกะทัดรัดเทาทีค่ วร ( = 4.34, S.D. = 0.53)
ซึง่ อาจเปนเพราะรายงานผลการตรวจสอบมีเนือ้ หาทีม่ ากเกินไป ยังไมกระชับเทาทีค่ วร ทําใหตอ งใชเวลามาก
ในการอานและทําความเขาใจ ดังนั้น ผูสอบบัญชีจึงควรจัดทําใหกระชับและไดใจความ นําเสนอเฉพาะ
ขอความที่จําเปนและมีประโยชนและเขาใจไดงายโดยใชเวลานอยลง
4. ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน
กอนการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผูวิจัยไดทําการ
ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Analysis) ของตัวแปร ผลที่ไดแสดงดังตารางที่ 3
จากการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี
กับคุณภาพการสอบบัญชี ดวยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Analysis) พบวา
คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของตัวแปรการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีกบั คุณภาพการสอบบัญชี
มีคาระหวาง 0.703 - 0.826 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปร
ตัวแปร
1. ความโปรงใส ความเปนอิสระ
ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
2. ดานความรูความสามารถและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
3. ดานการรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบตอผูประกอบวิชาชีพ
ปฏิบัติงานให
5. ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทั่วไป
6. คุณภาพการสอบบัญชี

X1

X2

X3

X4

X5

Y

(X1)

1.00 .796** .800** .742** .742** .703**

(X2)

1.00 .816** .858** .683** .793**

(X3)

1.00 .800** .649** .768**

(X4)
(X5)
(Y)

1.00

.752* .826**
1.00

.813**
1.00

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

นอกจากนีย้ งั พบวา ความสัมพันธของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชี
มีความสัมพันธระหวางกันเอง ดังนัน้ เพือ่ ปองกันความคลาดเคลือ่ นในผลการวิเคราะห การศึกษาผลกระทบ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณ
ตามขอสมมติฐานของงานวิจยั โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผูว จิ ยั ไดทาํ การทดสอบขอตกลงเบือ้ งตนในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคณ
ู ผลการทดสอบพบวา
3.1 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณมีการแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาจาก
การเรียงตัวใกลแนวเสนตรง
3.2 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณมีคาเฉลี่ยเทากับศูนย
3.3 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณมีความแปรปรวนคงที่
3.4 ตัวแปรตนไมมคี วามสัมพันธภายในตัวเอง (ไมเกิด Multicollinearity) โดยพิจารณา
จากคา Variance Inflation Factor (VIF) โดยคา VIF ที่ไดมคี า อยูร ะหวาง 2.352 - 5.136 ซึง่ มีคา ไมเกิน 10
อันเปนระดับที่ไมทาํ ใหเกิดปญหา Multicollinearity (Black ken., 2010) ผลการทดสอบขอตกลงเบือ้ งตน
ในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคณ
ู ดังกลาวขางตน แสดงวาสามารถนําขอมูลทีร่ วบรวมไดไปใช
ในการวิเคราะหตอไปได ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
แสดงดังตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี

b
0.57

S.E.
0.20

คาคงที่
1. ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม
0.01 0.07 0.01
และความซื่อสัตยสุจริต
2. ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
0.14 0.08 0.17
3. การรักษาความลับ
0.16 0.07 0.18
4. ความรับผิดชอบตอผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานให
0.20 0.08 0.23
5. ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป 0.36 0.06 0.40
R = 0.89, R2 = 0.79, Adjusted R Square = 0.79, SEE = 0.21, F = 88.92, Sig = 0.00

t
2.90

Sig
0.00

0.07

0.94

1.74 0.09*
2.15 0.03**
2.41 0.02**
6.25 0.00***

* = p < 0.10, ** = p < 0.05, *** p < 0.01

จากตารางที่ 4 พบวา คาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยพหูคณ
ู เทากับ 0.89 สามารถพยากรณจรรยาบรรณ
วิชาชีพสอบบัญชีทส่ี ง ผลกระทบตอคุณภาพการสอบบัญชีไดรอ ยละ 79 มีคา ความคลาดเคลือ่ นในการพยากรณ
เทากับ 0.21 เมือ่ พิจารณาคาสัมประสิทธิก์ ารถดถอยพหุคณ
ู รายดานของการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
สอบบัญชี พบวาจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีดา นความรับผิดชอบตอเพือ่ นรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ ไป
ดานความรับผิดชอบตอผูท ป่ี ระกอบวิชาชีพปฏิบตั งิ านให ดานการรักษาความลับ ดานความรูค วามสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน สงผลกระทบทางตรงหรือทางบวกตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูส อบบัญชี
สหกรณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีขนาดของอิทธิพลเทากับ 0.40 0.23 0.18 และ 0.17 ตามลําดับ

การอภิปรายผล
จากการศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีสหกรณ พบวา
1. ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสงผลกระทบตอคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีสหกรณ เนื่องจากในการปฏิบัติงานสอบบัญชีผูสอบบัญชีตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามระเบียบ คําสัง่ คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณประกอบกับ
ใชความชํานาญและประสบการณทางวิชาชีพชวยในการตรวจสอบ สงผลใหการตรวจสอบบัญชีเปนไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปนไปตามระเบียบและคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ฐิตริ ตั น มีมาก และรติกร บุญสวาท (ฐิตริ ตั น และรติกร, 2558) สุธมิ า แยมละมุล
(สุธมิ า, 2554) และกาญจนา ผลาผล, ปราโมทย ถวิลรักษ, รุงรัศมี ดีปราศัย และศิริวรรณ สุขประเสริฐ
(กาญจนา และคณะ, 2559) ทีพ่ บวาหากผูป ระกอบวิชาชีพทีม่ คี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับวิชาชีพของตนเปนอยางดี
ปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ าํ หนดตามมาตรฐานของวิชาชีพ ดวยความระมัดระวังรอบคอบ
เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพ จะทําใหผลงานที่ไดถกู ตองทันตอการตัดสินใจ
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2. ดานการรักษาความลับ
การรักษาความลับสงผลกระทบตอคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณ เนื่องจาก
ในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีผสู อบบัญชีตอ งใชความระมัดระวัง ปองกัน รักษาขอมูลของสหกรณ เปดเผยขอมูล
เฉพาะตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ไมนําขอมูล
ทีเ่ ปนความลับของสหกรณท่ไี ดจากการปฏิบตั งิ านไปเปดเผยตอบุคคลที่ไมมสี ว นเกีย่ วของโดยไมไดรบั อนุญาต
การปฏิบตั เิ ชนนัน้ จะยิง่ สรางความนาเชือ่ ถือใหกบั ผูร บั ตรวจมากขึน้ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ดารารัตน
สุขแกว, วาสุกาญจน งามโฉม และฐิติมนต ธนกิติเอื้ออังกูร (ดารารัตน และคณะ, 2557) ที่ไดศกึ ษาพบวา
กิจการควรใหความสําคัญแกลูกคาและบริการใหลูกคามีความพึงพอใจใหบริการที่รวดเร็ว รักษาความลับ
ของลูกคาจะทําใหนา เชือ่ ถือมากขึน้ หากกิจการกระทําเชนนีย้ อ มสงผลใหกจิ การมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวได และสอดคลองกับงานวิจยั ของ สิรพิ ร เจริญผอง (สิรพิ ร, 2552) ที่ไดศกึ ษาพบวา
พนักงานธนาคารออมสินทุกคนจะตองดํารงไวซึ่งจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดวยการปกปองรักษาความลับ
ของลูกคา คูคาของธนาคารออมสินอยางเครงครัด หามพนักงานนําไปเปดเผยโดยพลการ เวนแตไดรับ
การยิ น ยอมเปนลายลักษณอักษรหรือเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กําหนดใหเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณชน
3. ดานความรับผิดชอบตอผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติหนาที่ให
ความรับผิดชอบตอผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติหนาที่ ใหสงผลกระทบตอคุณภาพการสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณ เนื่องดวยในการปฏิบัติงานสอบบัญชีผูสอบบัญชีตองปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เมื่อเขาปฏิบัติงานที่สหกรณควรใชเวลา และทรัพยสินของสหกรณในการ
ตรวจสอบอยางมีประโยชนสูงสุด ไมนําทรัพยสินของสหกรณ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น
คํานึงถึงประโยชนที่สหกรณควรจะไดรบั อยูเสมอ นําเสนอผลการตรวจสอบที่เปนประโยชนและเกี่ยวของ
กับผูใชขอมูล โดยมุงเนนการใหขอแนะนําในการปรับปรุงงานใหดีขึ้น พรอมใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
เพือ่ ใหสหกรณสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารและการตัดสินใจได สอดคลองกับงานวิจยั ของ ดารารัตน
สุขแกว, วาสุกาญจน งามโฉม และฐิตมิ นต ธนกิตเิ อือ้ อังกูร (ดารารัตน และคณะ, 2557) ที่ไดศกึ ษาพบวา
กิจการควรเนนความสําคัญของผูไ ดเสียทุก ๆ กลุม และควรรักษาผลประโยชนพรอมทัง้ ใหผลตอบแทนทีค่ มุ คา
และเปนธรรมทีส่ ดุ การปฏิบตั เิ ชนนีท้ าํ ใหผมู สี ว นไดเสียมีความพึงพอใจและมีความผูกพันกับกิจการ สงผลให
การดําเนินงานของกิจการสามารถดํารงไดตอไปในอนาคต
4. ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป
ความรับผิดชอบตอเพือ่ นรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ ไปสงผลกระทบตอคุณภาพการสอบ
บัญชีของผูส อบบัญชีสหกรณ อาจเนือ่ งจากวาเมือ่ ผูส อบบัญชีจดั ทํารายงานผลการสอบบัญชีตามขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรไมปฏิบัติตนในลักษณะที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี ไมเรียกหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนจากสหกรณที่ตนปฏิบัติงานให และ
ไมโออวดหรือเปรียบเทียบตนกับผูส อบบัญชีรายอืน่ การปฏิบตั เิ ชนนีจ้ ะสงผลใหรายงานผลการตรวจสอบ
ถูกนําเสนอตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและไมบิดเบือนความจริงจะชวยใหผูอานไดรับขอมูลที่มีประโยชน
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพร เจริญผอง (สิริพร, 2552) ที่ศึกษาพบวา พนักงานธนาคารออมสิน
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจใหลูกคา มีการรวมกันทํางานดวยความสามัคคี
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทวรรณ วงค ไชย

58 การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชีของผูส อบบัญชีสหกรณ
(นันทวรรณ, 2552) ที่ศึกษาพบวา ผูสอบบัญชีที่ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม มีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับผูอ น่ื ตลอดจนสามารถแกไขความขัดแยงและใหความสําคัญกับแนวคิด ความเปนผูน าํ
ในทางวิชาชีพจะสงผลใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จในวิชาชีพได
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยเพื่อใหคุณภาพงานสอบบัญชีมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณควรใหความสําคัญและปลูกฝงใหผูสอบบัญชีมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
ดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป รวมถึงความรับผิดชอบตอผูสอบบัญชี
ปฏิบตั งิ านให ผูส อบบัญชีตอ งปฏิบตั ติ นในทางทีถ่ กู ทีค่ วรไมปฏิบตั ติ นในลักษณะทีท่ าํ ใหเกิดความเสือ่ มเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี สํานึกในหนาที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คํานึงถึงประโยชนที่
สหกรณควรจะไดรบั อยูเ สมอ และทีส่ าํ คัญตองปฏิบตั งิ านดวยความรูค วามสามารถทักษะและประสบการณ
พยายามฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพ และอีกประการหนึง่
คือ ในการปฏิบัติงานควรรักษาขอมูลของสหกรณ เปดเผยขอมูลเฉพาะตามสิทธิหรือหนาที่ที่กําหนดไว
ในกฎหมาย หรือในฐานะผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ไมนําขอมูลที่เปนความลับของสหกรณไปเปดเผย
ตอบุคคลที่ไมมสี ว นเกีย่ วของโดยไมไดรบั อนุญาต เพือ่ เปนการเพิม่ ความนาเชือ่ ถือและเกิดประโยชนสงู สุด
แกผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุม
2. สหกรณหรือหนวยรับตรวจควรใหความสําคัญกับการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี โดยการจัดทําบัญชี
ใหเปนไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ไมมกี ารปกปดหรือบิดเบือนขอเท็จจริงของขอมูล ดําเนินธุรกิจภายใต
กรอบของกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสัง่ คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
จะชวยใหรายงานทางการเงินทีผ่ า นการรับรองจากผูส อบบัญชีมปี ระโยชนและนาเชือ่ ถือ สามารถนําผลการ
ตรวจสอบไปใชในการบริหารสหกรณใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ผูท เ่ี กีย่ วของสามารถใชประโยชน
จากงบการเงินไดอีกดวย
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดศกึ ษาการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ 5 องคประกอบ ไดแก ความโปรงใส
ความเปนอิสระ ความเทีย่ งธรรม และความซือ่ สัตยสจุ ริต ความรูค วามสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
การรักษาความลับ ความรับผิดชอบตอผูสอบบัญชีสหกรณปฏิบัติหนาที่ ให และความรับผิดชอบตอ
เพื่อนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไปและคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณทั้ง 7 ดาน
ไดแก ดานความถูกตอง ดานความเทีย่ งธรรม ดานความสมบูรณ ดานความสรางสรรค ดานความชัดเจน
และดานความกะทัดรัด ในมุมมองของผูร บั บริการตรวจสอบบัญชี ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหไดรบั ผลการวิจยั ทีจ่ ะนําไป
เปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีใหเกิดประโยชนสงู สุดในอนาคต ผูว จิ ยั ควรศึกษาถึงปญหา
อุปสรรคในการปฏิบตั ติ ามจรรณยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชี หรือศึกษาตัวแปรอิสระดานอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ตอคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณ เพื่อนําขอมูลจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
งานสอบบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ไดเปนอยางดีดวยความอนุเคราะหและความกรุณาจาก
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญหมืน่ ไวย อาจารยทป่ี รึกษาการคนควาอิสระ ทีท่ า นไดเสียสละเวลาอันมีคา
ในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งชี้แนะแนวทางในการดําเนิน
งานวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน และหากมีขอบกพรองประการใด ผูวิจัย
ขอนอมรับไวดวยความเคารพยิ่ง
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