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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 102 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พหุคูณ
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และด้านทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม
อย่างมีนัยสำคัญสรุปได้ว่า สรรถนะทางวิชาชีพบัญชีส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม
ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดทำรายงานทางการเงิน เข้ารับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำ
รายงานทางการเงิ น เพิ ่ ม ขึ ้ น และควรมุ ่ ง เน้ น ให้ บ ุ ค ลากรผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นบั ญ ชี ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีความถูกต้อง สามารถนำข้อมูลทางการเงินที่ไ ด้
เสนอต่อผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำไปวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานในอนาคต
ต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
คำสำคัญ: สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี, คุณภาพรายงานทางการเงิน
ABSTRACT
The purpose of this research was to examine the competency in accounting
professions affecting the quality of financial reporting of financial and accounting
officers in Mahasarakham University. The data were obtained from 102 financial and
accounting officers in Mahasarakham University by using the questionnaire. This study
employed mean, standard deviation, multiple correlation analysis and multiple
regressions analysis as the statistical methods. The result showed that accounting
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professional competency regarding ethics and attitude were significantly and positively
related to the quality of financial reporting. In conclusion, this study revealed that
competency in accounting professions influence quality of financial reporting.
Therefore, the executive members of Mahasarakham University should promote and
support the personnel performing their duties in preparing the financial report such as
regularly provide training for developing knowledge in the accounting profession as well
as focus on making accounting personnel aware of professional ethics and have
positive attitude as to prepare quality, reliable and accurate financial. Besides, the
financial information can be presented to the administrative members of Mahasarakham
University to utilize and plan for future operations.
Keywords : Competency in Accounting Professions, Quality of Financial Reporting
บทนำ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันภายในและต่างประเทศ เพราะองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและ
พยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาทำให้องค์กรทุกองค์กรเกิดการแข่งขันอยู่เสมอต้องมี
การปรับเปลี่ยนแผนและนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาปรับใช้ภายในองค์กร (ตวงพร ทวีรักษ์, 2560) ดังนั้น เพื่อ
ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นคง จึงถือได้ว่าข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารขององค์กร ซึ่งในการจัดทำรายงานทางการเงินผู้มีหน้าที่ใน
การเก็บรวมรวมและจัดทำบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหรือสมรรถนะหลักด้านวิชาชีพบัญชี เพราะ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เพื่อสามารถจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ชัดเจน
และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สมรรถนะหลักด้านวิชาชีพบัญชีที่ผู้มีหน้า ที่ในการจัดทำบัญชีควรมี
ได้แก่ ความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และทัศนคติ
ทางวิชาชีพ ทั้งนี้ สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีมีความสำคัญสำหรับผู้จัดทำบัญชีทุกคน หากผู้มีหน้าที่ใน
การจัดทำบัญชีไม่มีสมรรถนะหลักด้านวิชาชีพบัญชี ส่งผลให้การจัดทำข้อมูลทางการเงินขาดความ
น่าเชื่อถือ ดังนั้น สมรรถนะหลักทางวิชาชีพบัญชีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อสามารถจัดทำข้อมูลรายงานทางการเงินขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มี
ความถูกต้อง และมีความน่าชื่อถือมากยิ่งขึ้น (ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์, 2548)
สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี (Accounting Professional Competency) เป็นลักษณะทาง
พฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่แสดงออกมาให้เห็นในรูปของทักษะความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ลักษณะ
นิสัย ทัศนคติและแรงจูงใจของบุคคลซึ่งช่วยให้บุคคลนั้น สามารถทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายที่
องค์กรกำหนด หรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรกำหนด ส่งผลให้บุคลากรได้รับการสนับสนุนในโอกาส
ของความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบุคลากรจะต้องมีระดับของความชำนาญในสมรรถนะที่ส ูง ขึ้น
ตามระดับตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลรายงานทาง
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การเงินต้องมีคุณสมบัติหรือสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะทางวิชาชีพ
บัญชี ได้แก่ 1) ด้านความรู้ทางวิชาชีพ (Knowledge) 2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills) 3) ด้านคุณค่า
แห่ง วิชาชีพ (Value) 4) ด้านจรรยาบรรณทางวิ ช าชีพ (Ethics) และ 5) ด้านทัศนคติ ทางวิ ช าชี พ
(Attitude) ดังนั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานทางการเงินต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อ
สามารถนำเสนอข้อมูลทางรายงานการเงินได้อย่างสมบูรณ์ มีความถูกต้องครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือได้
ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560)
คุณภาพรายงานทางการเงิน (Quality of Financial Reports) เป็นการใช้ข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ข้อมูลสามารถช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินประเมินเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคตได้ ข้อมูลรายงานทางการเงินสามารถเชื่อถือได้ต้องแสดงข้อมูลที่เป็นสำคัญตาม
ข้อกำหนด ทำให้เกิดผลตอบแทนในการสร้างการยอมรับในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มีต่อหน่วยงาน
ประกอบด้วยลักษณะเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) ด้านความเข้าใจได้ (Understandability) 2) ด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) 3) ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) 4) ด้านการเปรียบเทียบ
กันได้ (Comparability) และ 5) ด้านความทันเวลา (Timeliness) ซึ่งในการจัดทำข้อมูลทางการเงินให้
มีลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก และถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการ
ออกรายงานทางการเงินในแต่ละครั้งจะส่งผลให้ข้อมูลงบการเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีความถูกต้อง ชัดเจน สร้างความน่าเชื่อถือ และส่งผลให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต
(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่
เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาทุกระดับ โดยมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการศึกษาและ
วิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุก
สาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม ด้านให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน และด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบ
ธรรมเนียมประเพณีของอีสาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562) ซึ่งการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องอาศัยพนักงานในมหาวิทยาลัยช่วยกันปฏิบัติงานให้สำเร็จซึ่งรวมถึง
พนักงานในกลุ่มของนักวิชาการเงินและบัญ ชี เพราะพนักงานผู้ปฏิบัติง านด้านการเงินและบั ญชีมี
ความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นการปฏิบั ติงานที่ต้องรายงานข้อมูลทางการเงิน ให้
ผู้บริหารรับทราบ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี
ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะหลักของนักวิชาการเงินและบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การจัดทำรายงานทางการเงิน มีคุณภาพ สามารถ
นำเสนอข้อมูลรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพบัญ ชีที่
ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
15

JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY
Vol. 4 No. 1 (January – February 2022)

วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำรายงานทางการ
เงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ข้อมูล รายงานทาง
การเงินที่ได้รับมีความถูกต้องครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถ
นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปในอนาคต
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญ ชีของนักวิชาการเงินและบัญ ชีในมหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. เพื่อทดสอบผลกระทบของสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมมติฐานการวิจัย
H1 : สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
กับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
H2 : สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
กับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
H3 : สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
กับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
H4 : สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบกับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
H5 : สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
กับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่ง ผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ของ
นักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี
(Accounting Professional
Competency)

คุณภาพรายงานทางการเงิน
(Quality of Financial Reports)

1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ (Knowledge)
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills)
3. ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ (Value)
4. ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (Ethics)
5. ด้านทัศนคติทางวิชาชีพ (Attitude)

1. ด้านความเข้าใจได้ (Understandability)
2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
(Relevance)
3. ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability)
4. ด้านการเปรียบเทียบกันได้ (Comparability)
5. ด้านความทันเวลา (Timeliness)

ที่มา: (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์,
2560)

ที่มา: (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์,
2558)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี (Financial and Accounting
Scholars) ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 102 คน (กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้
สร้างตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่กำหดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การในทำงาน รายได้ต่อเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน และหน่วยงานที่สังกัด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีของนักวิชาการเงินและบัญชี
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยครอบคลุมเนื้อหาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาชีพ (Knowledge) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (Skills) ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ (Value) ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(Ethics) และด้านทัศนคติทางวิชาชีพ (Attitude)
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชี
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยครอบคลุมเนื้อหาคุณภาพรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ (Understandability) ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability)
ด้านการเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) และด้านความทันเวลา (Timeliness)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยทำการทดสอบหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบ
เป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item - total Correlation ซึ่งสมรรถนะทางวิชาชีพ
บัญชี มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.479 - 0.903 และคุณภาพรายงานทางการเงินมีค่าอำนาจ
จำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.594 - 0.889 ซึ่งสองคล้องกับ (Nunnally, 1978) ได้นำเสนอว่าการทดสอบ
ค่าอำนาจจำแนกมีค่ามากกว่า 0.4 เป็นค่าที่ยอมรับได้
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Crobach) สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
อยู่ระหว่าง 0.818 - 0.913 และคุณภาพรายงานทางการเงิน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง
0.885 - 0.917 ซึ่งสองคล้องกับ (Nunnally and Bernstein, 1994) ได้นำเสนอว่า ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟามีค่ามากกว่า 0.7 เป็นค่าที่ยอมรับได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
3.1 ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย
3.2 ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถามส่งไปยัง ประชากร ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3.3 ดำเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเองไปให้กับ ประชากรโดยเริ่มส่งแบบสอบถาม
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 - 15 กันยายน 2563 จำนวน 102 ฉบับ เพื่อขอความอนุเคราะห์
และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยกำหนดระยะเวลาให้ตอบกลับ ภายใน 15 วัน
หลังจากได้รับแบบสอบถาม
3.4 เมื่อครบตามระยะเวลา 15 วัน ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา จำนวน 55 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 53.92 ของแบบสอบถามที่ส่งไป ผู้วิจัยจึงได้ติดตามโดยสอบถามทางโทรศัพท์กลับไปยัง
ผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและทำการส่ง แบบสอบถามถึง ผู้ที่ ยัง ไม่ต อบ
แบบสอบถามกลับอีกครั้ง จำนวน 90 ฉบับ ผู้วิจัยได้รอแบบสอบถามตอบกลับถึงวันที่ 15 กันยายน
2563 ปรากฏว่าได้แบบสอบถามตอบกลับมาจำนวน 33 ฉบับ รวมกับแบบสอบถามเดิมเป็นจำนวน
ทั้งสิ้น 88 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.27 ของประชากร รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 60 วัน
3.5 ทำการสำรวจความถูกต้องครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืน จำนวน 88 ฉบับ เมื่อเปรียบเทีย บกั บจำนวนแบบสอบถามที่ ส่ง ไปยัง กลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ง
สอดคล้องกับ Aaker, Kumar and Day, (2005) ได้นำเสนอว่าแบบสอบถามต้อง มีอัตราตอบกลับมา
อย่างน้อย ร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้
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3.6 ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบของแบบสอบถามที่ไ ด้รับกลั บ คื น
เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
สมการ QFR = 𝛽 0 +𝛽 1 KNO+𝛽 2 SKI+β3 VAL+β4 ETH+β5 ATT+ e
เมื่อ QFR แทน คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม
KNO แทน สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพ
SKI แทน สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพ
VAL แทน สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
ETH แทน สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ATT แทน สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทัศนคติทางวิชาชีพ
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุ 36 - 35 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับการศึก ษา
ปริญญาโท ประสบการณ์ในการทำงาน 5 - 10 ปี เงินเดือนที่ได้รับต่อเดือน 20,000 - 25,000 บาท
และสังกัดที่หน่วยงานคณะ วิทยาลัย และบัณฑิต
นักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางวิชาชีพบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทักษะ
ทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านทัศนคติทางวิชาชีพ มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการเปรียบเทียบกันได้
และด้านความทันต่อเวลา
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคุณของสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีกับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน โดยรวมของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตัวแปร
X

QFR
3.93
0.46

S.D.
QFR
KNO
SKI
VAL
ETH
ATT
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

KNO
3.96
0.82
0.100*

SKI
4.03
0.85
0.191*
0.603*

VAL
4.16
0.57
0.054*
0.194*
0.253*

ETH
3.83
0.66
0.095*
0.171*
0.004*
0.513*

ATT
3.97
0.74
0.082*
0.374*
0.102*
0.319*
0.475*

VIF

1.512
1.656
1.494
1.884
1.776
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จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา
Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยทำการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF
ของตัวแปรอิสระสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี มีค่าตั้งแต่ 1.494 - 1.884 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (Black, 2006)
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีใน
แต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.054 – 0.191 จากนั้นผู้วิจัยได้ทำ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม
(QFR) ได้ดังนี้
QFR = 3.710 + 0.073KNO - 0.073SKI - 0.057VAL + 0.025ETH - 0.081ATT
ซึ่งสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ค่าคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม (QFE) ได้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 0.0962; p = 0.0446) และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์
ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.002 (ตารางที่ 2) เมื่อนำไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระ
สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านกับตัวแปรตามคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ( QFR)
ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบพหุคูณของสมรรถนะทาง
วิชาชีพบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมของนักวิชาการเงินและบัญชี ใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี
ค่าคงที่ ( a )
1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ (KNO)
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ (SKI)
3. ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ (VAL)
4. ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ETH)
5. ด้านทัศนคติทางวิชาชีพ (ATT)
F =0.0962 p =0.446 AdjR2= 0.002
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม
(QFR)
t
สัมประสิทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
3.710
0.433
8.562
0.073
0.107
0.686
-0.073
0.096
-0.760
-0.057
0.081
-0.703
0.025
0.083
0.298
0.081
0.078
1.049

p-value
0.000*
0.495
0.449
0.484
0.021*
0.002*

จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ETH) และ
ด้านทัศนคติทางวิชาชีพ (ATT) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
โดยรวม (QFR) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานที่ 4 กับ 5 สำหรับ
สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพ (KNO) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (SKI) และด้าน
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565)

คุณค่าแห่งวิชาชีพ (VAL) ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน
โดยรวม (QFR)
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะทางวิชาชีพบัญ ชีท ี่ ส่ง ผลต่อ คุ ณ ภาพรายงานทางการเงิน ของ
นักวิชาการเงินและบัญชี ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีโดยรวม ด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านทัศนคติทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักวิชาการเงิน
และบัญชีต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ จึงทำให้นักวิชาการเงินและบัญชีแต่ละท่านต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึง
ขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คัทลียา
ณ รุณ (2557) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานการปฏิบัติงานของตน ให้มีความรอบรู้ มีความเข้าใจในวิชาชีพและปฏิบัติง านด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การปฏิบ ัต ิง านด้านการเงิน และบัญ ชี บรรลุ ตามผลสำเร็จ และตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรในอนาคตต่อไป
2. นักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้าน
ความเชื่อถื อได้ ด้านความเปรียบเทียบกันได้ และด้านความทันเวลา อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
รายงานทางการเงินเป็นข้อมูลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องจัดทำเพื่อนำเสนอให้
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำหน่ว ยงานได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน ที่
จัดทำขึ้นควรมีข้อมูลทางการเงินครบถ้วนสมบูรณ์ มีความถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ และ
สามารถเปรียบเทียบกันได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในแต่ละปีงบประมาณ สามารถใช้ในการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างดียิ่ง และใช้ในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณยนุช จอมเงิน (2555) พบว่า หัวหน้าส่วนการคลังขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความรู้ทางการบัญชีที่ดีโดยรวมเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านแนวคิดข้อมูลฐานของทฤษฎีการบัญชี ด้านข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี
ด้านหลักการบัญชีขั้นมูลฐาน และด้านการเพิ่มเติม และหัวหน้าส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดทำงบการเงินโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการ
เปรียบเทียบกันได้
3. นักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีโดยรวม ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ เนื่องจากบุคลากร
ของหน่วยงานแต่ละคนมีสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานแตกต่างกัน
บุคลากรที่มีสถานภาพสมรส หม้าย และหย่าร้าง อาจมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานมากกว่า
บุคลากรที่มีสถานภาพโสด เพราะเป็นบุคลากรกลุ่มที่มีความรับผิดชอบสูง ทั้งความรับผิดชอบทางด้าน
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ครอบครัว ด้านภาระงานตามความรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติงานได้เ ป็น
อย่างดี มีประสบการณ์ในการทำงานสูง มีความมุ่นมั่นทุ่มเทเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานได้มากกว่า
ดังนั้น บุคลากรที่มีสถานภาพสมรส หม้ายและหย่าร้าง สามารถปฏิบั ติงานด้านวิชาชีพบัญชีได้ดีกว่า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิชา บัวผุด (2550) พบว่า สถานภาพสมรส ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการบัญชีที่ดีซึ่งส่งผลต่อปัจจัยต่อความรับผิดชอบในการทำงานของข้าราชการครู โรงเรียนจันทร์
ประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร สถานภาพโสด สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มี
ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวน้อยกว่า ส่งผลให้การปฏิบัติงานน้อยกว่า สถานภาพสมรส ทำให้
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางลบการปฏิบัติงานได้ผลประโยชน์น้อยกว่า อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ
ให้บุคลากรที่มีสถานภาพสมรส มีโอกาสในการทำงานหรือปฏิบัติงานได้มากกว่าส่งผลดีต่อองค์กรใน
อนาคต
4. นักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีโดยรวม ด้านทัศนคติทางวิชาชีพแตกต่างกัน
เนื่องจากการศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ในสายวิชาชีพให้เพิ่มความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่มีความรู้เฉพาะตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
รวมถึงไม่มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีไม่มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
สม่ำเสมอ หรือมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานด้านการเงิน
และบัญชีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา ร่มโพธิ์รี (2552) พบว่า อาจารย์
พยาบาลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูงย่อมมีความคาดหวัง ในชีวิ ต สูง
เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดความต้องการเป็นเลิศในทุกสิ่ง ซึ่งถ้าไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอก็จะทำให้ไ ม่
สามารถแสดงบทบาทตามที่คาดหวังได้ดี วุฒิการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน จะมีการให้ความรู้ หรือ
การฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพ เนื่องจากการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นจะทำ
ให้บุคคลมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งเร้าของ
มนุษย์ได้เป็นอย่างดี เพราะความฉลาดจะช่วยให้บุคคลเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้เป็นอย่างดี
5. นักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ด้านการเปรียบเทียบกันได้แตกต่างกัน เนื่องจาก
นักวิชาการเงินและบัญชีมีความหลากหลายเพศ ซึ่งความหลากหลายนี้ ทำให้เกิดความหลากหลาย
ทางด้ า นกระบวนการทำงาน หรื อ แม้ แ ต่ ก ารตั ด สิ น ใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยกล่ า วได้ ว ่ า ความ
หลากหลายทางเพศย่อมก่อให้เกิดความหลายหลายทั้งทางด้านความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์
ตามลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางค์ โค้วตระกูล (2541) กล่าวว่า
ความแตกต่างระหว่างเพศมีผลการวิจัยสนับสนุ นเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ดังนี้ เพศหญิง มีความสามารถ
หรือพฤติกรรมดีกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง มีความสามารถทางการจำรูปทรงสิ่งของได้ แม้ว่าจะตั้ง
พลิกแพลงในรูปแบบต่าง ๆ หรือสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์ของการจิตนาการในเรื่องราวต่าง ๆ ได้
เพศหญิงมีความสามารถดีกว่าเพศชาย เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดมากกว่าเพศชาย เพศหญิงมี
พฤติกรรมที่นิ่มนวล อ่อนโยน ไม่ก้าวร้าวเหมือนเพศชาย ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่แต่ละหน่วยงาน
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เลือกบุคลากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายมาปฏิบัติงานด้านบัญชี เพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้อง และมีความผิดพลาดน้อยกว่าเพศ
ชายส่งผลดีในการจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
6. นักวิชาการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มปี ระสบการณ์ในการทำงานแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ เนื่องจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันบ่งบอกถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ยาวนานแตกต่างกัน แต่ละบุคคลมีอายุการทำงาน ประสบการณ์ทำงานที่ไม่เหมือ นกัน
มีการเรียนรู้งาน มีการรับรู้ และมีความเข้าใจในสิ่ง ที่เห็น ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายใน
องค์กรเกี่ยวข้องทั้งตัวเลขและเอกสารจำนวนมาก และต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้เกิดจากการสะสมประสบการณ์ในการทำงานมากพอที่จะ
ได้รับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้บริหารในการปฏิบัติงานที่สำคัญ มีความรับผิดชอบมากขึ้น
จึงมีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนนความก้าวหน้าในการเพิ่มพูนความรู้และตำแหน่ง
หน้าที่ในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สวัสดิ์ พุ่ม ภักดี และธัญพร อธิกุลวริน (2550)
กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบัญ ชี ที่มีประสบการณ์ในการทำบัญชีที่ยาวนานและต่อเนื่อง ก็จะ
ส่งผลให้การนำเสนอข้อมูลด้านบัญชี เพื่อการจัดการและนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานที่ออกมาประสบ
ผลความสำเร็จและจะส่งผลให้องค์กรสามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
7. สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ด้านความเข้าใจได้ และด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ เนื่องจากผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของแต่ละ
หน่วยงาน ต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สูง มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ ไ ด้รั บมอบหมาย นักบัญ ชีมี
จรรยาบรรณเฉพาะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม มีความระมัดระวัง มีความโปร่งใส รัก ษา
ความลับของหน่วยงานเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบ ตรวจทานรายงานทางการเงินอย่างสม่ำ เสมอ
เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
ให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง สามารถนำไปวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนการบริหารงานในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิษา ธงจันทร์ (2552) พบว่า 1) คุณลักษณะทางวิชาชีพ
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความ
สร้างสรรค์ 2) คุณลักษณะทางวิชาชีพ ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความสมบูรณ์ และ 3) คุณลักษณะ
ทางวิชาชีพด้านการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความ
กระทัดรัต ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาล
8. สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทัศนคติทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ด้านความเข้าใจได้ และด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจเนื่องจากผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งการมี
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ทัศนคติที่ดีจะทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้เป็น อย่างดี มี
ความรู้ที่ดีกับ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ส่ง ผลให้ง านที่รับผิดชอบมีความถูกต้อง มีความ
น่าเชื่อถือ หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีมีทัศนคติที่ไม่ดีอาจจะส่งผลให้ข้อมูลในรายงานทางการ
เงินเกิดข้อผิดพลาด รายงานทางการเงินไม่มีความน่าเชื่อถือ ผู้บริหารได้รับข้อมูลรายงานทางการเงินที่
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัญชีต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ เพื่อประโยชน์สูงสุดและผลดีต่อองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พัชรินทร์ วิเศษประสิทธิ์ (2552) พบว่า ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการบัญชี เป็น
ปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางการบริหารขององค์กร ข้อมูลทางการบัญชีที่เชื่อถือย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม
ที่นำไปประกอบการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้บรรลุเป้าหมายสามารถพัฒนาองค์กรได้
อย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น ธุรกิจ SMEs จึงควรนำข้อ
สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการสร้างเสริมความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการบัญชี รวมไปถึง
พัฒนาระบบการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
9. สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านคุณค่า
แห่งวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม เนื่องจาก
บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านบัญชีเป็นอย่างดี มีการพัฒนาความรู้ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านบัญชีที่ดีเยี่ยม มี
การพัฒนาคุณค่าทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดถืออุดมการณ์ทางวิชาชีพ มีวินัย มารยาททาง
วิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาตนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า หากบุคลากรที่ ปฏิบัติด้านบัญ ชีไม่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี ไม่มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และคำนึงถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพ จะ
ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ หรือรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นไม่มีคุณภาพ ไม่มี
ความถูกต้อง ขาดความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความผิดพลาดในการจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กร
ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรควรตระหนักและให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี มีทักษะทางวิชาชีพ และตระหนักถึงคุณค่าแห่ง
วิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรณี ศรีคำมุล (2561) พบว่า การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพ ด้านความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านความรู้เกี่ยวกับ
องค์กร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงานโดยรวม ดังนั้น นักบัญชี
ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เกิดความสำเร็จในการทำงาน และสอดคล้อง
งานวิจัยของ รัชนี แสงศิริ (2549) พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาความรู้ทาง
บัญ ชี โดยเรื่องที่ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ มาตรฐานการบัญชี ทั้ง นี้ เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2542
มาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จึงทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีมีความสนใจที่จะ พัฒนา
ความรู้ด้านนี้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพร ทิมบำรุง (2557) พบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพของ
นักบัญชีที่คาดหวังในบริษัทมหาชนในมุมมองของผู้บริหารมี 13 ประเภท ซึ่งสมรรถนะทางวิชาชีพของ
นักบัญชีที่ผู้บริหารให้ความสำคัญเป็น 5 ลำดับแรก คือ 1) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติงานและหน้าที่
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การประเมิน ติดตาม 2) ความรู้ทั่วไป 3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเบื้องต้น 4) ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์กันผู้อื่น และ 5) ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้น การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของ
นักบัญชี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับนักบัญชี ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับสมรรถนะ
ทางวิชาชีพบัญชี ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านทัศนคติทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
1.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดทำรายงานทางการเงินเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
และควรตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไ ด้รายงานทางการเงินที่
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
1.3 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการมี
ทัศนคติที่ดีของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญ ชี สามารถเข้าใจในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี สามารถแก้ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ้น มีความสุขในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
1.4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรตระหนักถึงรูปแบบ และกระบวนการใน
การจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยให้ปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้รายงานทางการเงินที่ จัดทำมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลดีและ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
1.5 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการนำสมรรถนะทางวิชาชีพทางบัญชีมาใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีมีสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีมีความน่าเชื่อถือ สามารถจัดทำรายงานทางการ
เงินให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญ ชีที่ส่ง ผลต่อรายงานทางการเงิน กับองค์กร
ประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้งานวิจัยออกมามีคุณภาพ และสามารถนำ
ข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ที่ส่ง ผลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพบัญ ชี เช่น
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีใ นยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพบัญ ชีและคุ ณภาพ
รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การใช้แบบสอบถาม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
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มากยิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลที่หลากหลายประเภท สามารถนำมาวิเคราะห์งานวิจัยได้หลายลักษณะ
เป็นต้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
2.4 ควรมีการเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่นักวิชาการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้าน เพื่อ
นำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการและวิธีการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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