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ปจจัยความเปนมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ในภาคตะวันออก
Professional Factors of Accountants Affecting on the Financial Reporting Quality of
Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Eastern Region
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทางป/ญญา ด1าน
ทั ก ษะทางวิ ช าการเชิ ง ปฏิ บั ติ แ ละหน1 า ที่ ด1 า นทั ก ษะทางคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะบุ ค คล และด1 า นทั ก ษะทาง
ปฏิสัมพันธระหว6างบุคคลและการสื่อสาร ที่มีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงิน ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย6อม(SMEs) ในภาคตะวันออก ซึ่งมีกลุ6มตัวอย6างที่ใช1ในการวิจัย คือ นักบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย6อม(SMEs) ในภาคตะวันออก จํานวน 398 ราย โดยใช1แบบสอบถามเป0นเครื่องมือที่ใช1ในการ
วิเคราะหข1อมูล และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว6า ความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทางป/ญญา ด1านทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหน1าที่ ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด1านทักษะทางปฏิสัมพันธระหว6างบุคคลและการ
สื่อสาร โดยรวมอยู6ในระดับมาก ( x̄ = 4.24, S.D.= 0.24) และคุณภาพงบการเงิน ด1านความเข1าใจได1 ความ
เกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได1 และการเปรียบเทียบกันได1โดยรวมและรายด1านอยู6ในระดับมาก
( x̄ = 4.09, S.D.= 0.34) โดยสรุป ป/จจัยความเป0นมืออาชีพ ของนักบัญชีมีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกต6อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม (SMEs) ในภาคตะวันออก ด1านทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และด1านทักษะทางปฏิสัมพันธระหว6าง
บุคคลและการสื่อสาร มีค6านัยสําคัญทางสถิติ เท6ากับ 0.000 ส6วนด1านทักษะทางป/ญญา ไม6มีผลกระทบต6อ
คุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม(SMEs) ในภาคตะวันออก อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี คุณภาพงบการเงิน
Abstract
This research aimed to study the professionalism of accountants in term of intellectual
skills, In academic practice skills and duties, Personal characteristics skills And interpersonal
and communication skills that have an impact on the quality of financial reporting of small
and medium-sized enterprises (SMEs) in the eastern region. There are 398 sample
accountants of small and medium enterprises (SMEs) in the eastern region by using
questionnaires for data analysis. And multiple regression analysis.
The research found that the professionalism of accountants in term of intellectual
skills, In academic practice skills and duties, Personal characteristics skills And interpersonal
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and communication skills which overall is at a high level ( x̄ = 4.24, S.D.= 0.24). And the
quality of financial report in term of Understanding, In relation to decisions Reliability And
comparative aspects is at a high level ( x̄ = 4.09, S.D.= 0.34). In summary, professional
factors of accountants have a relationship and a positive impact on the quality of financial
statements of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the eastern region In academic
practice skills and duties, Personal characteristics skills And interpersonal interaction and
communication skills with statistical significance 0.000, in intellectual skills There is no
impact on the quality of financial statements of small and medium-sized enterprises (SMEs)
in the eastern region. With statistical significance at the level of 0.05
บทนํา
ป/จจุบันนักบัญชีถือเป0นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย6อม และ
เกี่ยวข1องกับคุณภาพงบการเงิน การจัดทําข1อมูลรายงานทางการเงินเพื่อนําเสนอข1อมูล ด1านการเงินและบัญชี
อย6างถูกต1อง น6าเชื่อถือ ให1ผู1มีส6วนได1เสียไม6ว6าจะเป0นกิจการ ผู1ถือหุ1น ผู1บริหาร ลูกค1า รวมถึงเจ1าหนี้ และผู1ให1
เงินกู1ยืม เป0นต1น เพื่อให1ทราบถึงผลการดําเนินงานของกิจการรวมถึงหน6วยงานนั้นๆ เพื่อใช1ในการตัดสินใจ
ดังนั้นจึงเป0นหน1าที่ของผู1ปฏิบัติงานที่ต1องใช1ทักษะวิชาชีพต6างๆ อย6างเหมาะสม เนื่องจากทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีเป0นส6วนหนึ่งของคุณสมบัติที่นักบัญชีต1องมี เพื่อแสดงถึงสมรรถนะ และขีดความสามารถ ด1วยเหตุนี้นัก
บัญ ชี จึ งจํา เป0 น ต1 องมี การพั ฒ นาทั กษะทางวิ ช าชี พในด1 า นต6า งๆ เพื่อส6 งเสริ มให1 ป ระสบความสํ า เร็จ และมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได1รับการยอมรับตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพบัญชี อักษราภรณ แว6นแก1ว
(2548)
จากเหตุ ผลที่กล6 าวมาแล1วข1 างต1น ผู1วิ จัยจึ งสนใจศึกษาวิ จัยป/ จจั ยความเป0น มืออาชี พของนั กบัญ ชีที่มี
ผลกระทบต6 อ คุ ณ ภาพงบการเงิ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย6 อ มในภาคตะวั น ออก โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ ทดสอบป/ จ จั ย ของความเป0 น มื อ อาชี พ ของนั ก บั ญ ชี อ ย6 า งไรและคุ ณ ภาพงบการเงิ น ว6 า มี
ความสัมพันธกันหรือไม6 อย6างไร ซึ่งได1ทําการเก็บข1อมูลจากนักบัญชีของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม
ในภาคตะวันออก โดยผลลัพธที่ได1จากการวิจัยสามารถนําไปใช1เพื่อเป0นข1อมูลในการพัฒนาคุณภาพการเงิน
เพิ่มขึ้นตลอดจนสามารถใช1เป0นข1อมูลให1กับนักบัญชีได1นําไปปรับปรุงคุณภาพงบการเงินให1ดียิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงคIของการวิจัย
เพื่อศึกษาความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ประกอบด1วย ด1านทักษะทางป/ญญา ด1านทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด1านทักษะทางปฏิสัมพันธระหว6างบุคคล
และการสื่อสาร ที่มีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม(SMEs)ในภาค
ตะวันออก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขMอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู1วิจัยได1ศึกษาแนวคิดทฤษฎีความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ของ มารีนี กอรา(2559)
ประกอบด1วย ด1านทักษะทางป/ญญา ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ ด1านทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล ด1านทักษะทางปฏิ สัมพัน ธระหว6างบุ คคลและการสื่อสาร มาใช1เป0น กรอบ แนวคิดที่ใช1ศึกษา
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ทางด1านคุณภาพงบการเงิน ของยุพา ยะใจมั่น(2551) ประกอบด1วย ความเข1าใจได1 ความเกี่ยวข1องกับการ
ตัดสินใจ ความเชื่อถือได1 และการเปรียบเทียบกันได1
ตัวแปรอิสระ
ความเปนมืออาชีพของนักบัญชี
-ด1านทักษะทางป/ญญา
-ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หน1าที่
-ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
-ด1านทักษะทางปฏิสัมพันธระหว6าง
บุคคลและการสื่อสาร

ตัวแปรตาม
คุณภาพของงบการเงิน
-ความเข1าใจได1
-ความเกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ
-ความเชื่อถือได1
-การเปรียบเทียบกันได1

สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีมีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินด1านความ
เข1าใจได1
สมมติฐานที่ 2 ป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีมีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินด1านความ
เกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ
สมมติฐานที่ 3 ป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีมีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินด1านความ
เชื่อถือได1
สมมติ ฐ านที่ 4 ป/ จ จัย ความเป0 น มื ออาชีพของนั กบั ญ ชี มีผ ลกระทบต6 อคุ ณภาพงบการเงิน ด1 า นการ
เปรียบเทียบกันได1
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ใช1ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด1วยรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
โดยใช1แบบสอบถาม (Questionnaires) เป0นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข1อมูลจากกลุ6มตัวอย6าง
2. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู1 วิจัยได1ใช1วิธีการเลือกสุ6มตั วอย6าง โดยใช1สู ตร ทาโรยามาเน6 (Taro Yamane)
จํานวน 398 คน มีการออกแบบเครื่องมือที่ใช1ในการวิจัย คือ แบบสอบถามป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนัก
บัญชีมีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม(SMEs) ในภาคตะวันออก โดย
แบ6งเป0น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข1อมูลทั่วไปของผู1ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ ลักษณะแบบสอบถาม จํานวน
10 ข1อ ประกอบด1วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอก ตําแหน6ง รูปแบบธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ลักษณะ
ของกิ จการ ระยะเวลาที่ ประกอบกิจ การ และจํ านวนพนั กงาน ลั กษณะแบบสอบถามเป0น แบบตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี จํานวน 16 ข1อ ประกอบด1วย ด1าน
ทักษะทางป/ญญา 3 ข1อ ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ 5 ข1อ ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
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บุคคล 4 ข1อ และด1านทักษะทางการปฏิสัมพันธระหว6างบุคคลและการสื่อสาร 4 ข1อ ลักษณะแบบสอบถามเป0น
แบบมาตราส6วนประมาณค6า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงิน จํานวน 12 ข1อประกอบด1วย ความเข1าใจกันได1
3 ข1อ ความเกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ 3 ข1อ ความเชื่อถือได1 3 ข1อ และการเปรียบเทียบกันได1 3 ข1อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป0นแบบมาตราส6วนประมาณค6า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ง 5 ระดับนี้ได1แก6 มากที่สุด มาก
ปานกลาง น1อยและน1อยที่สุด
3. การเก็บรวมรวมขMอมูล
การเก็ บ ข1 อมู ล ที่ ใช1 ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผู1 วิ จั ย ได1 เ ก็ บ รวบรวมข1 อมู ล จากแบบสอบถามโดยมี วิ ธี การ
ดําเนินการดังนี้
3.1 ผู1วิจัยขอความร6วมมือกรอกแบบสอบถาม
3.2 รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบร1อยของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหเพื่อ
หาค6าสถิติสําหรับการใช1 เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต6อไป
4. วิเคราะหIขMอมูล
4.1 การวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร เป0นการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
แสดงค6าร1อยละ (Percentage) ตามข1อมูลส6วนบุคคลของกลุ6มตัวอย6าง
4.2 การวิเคราะหผลของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี
เกณฑการวัดของส6วนที่ 1 ใช1วิธีวัดแบบมาตราส6วน Likert ส6วนที่2 และ3 จะใช1วิธีการวัดมาตรส6วนประมาณ
ค6า (Rating scale) โดยกําหนดระดับมาตราส6วน 5 ระดับ ได1แก6 มากที่สุด มาก ปานกลาง น1อย น1อยที่สุด โดย
การให1 ระดั บคะแนนหาสถิ ติโ ดยใช1โ ปรแกรมสํา เร็ จรู ปทางสถิติ ในการประเมิ นข1 อมูล โดยการวิ เคราะหหา
ค6าเฉลี่ย และส6วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 ใช1สถิติทดสอบการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบมาตรฐานของป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย6อม(SMEs)ในภาคตะวันออก
สถิติที่ใชMในการวิเคราะหIขMอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช1การคํานวณค6าสถิติพื้นฐานของคะแนน โดยมี
ร1อยละ, ค6าเฉลี่ย, ค6าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหสถิติทดสอบการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) : ป/จจัย
ความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม
(SMEs)ในภาคตะวันออก
ผลการวิจัย
1. ข1อมูลทั่วไปของผู1ตอบแบบสอบถาม
ข1อมูลทั่วไปของผู1ตอบแบบสอบถามพบว6า ผู1ตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6เป0นเพศหญิง(ร1อยละ 80.90
อายุ 31 – 40 ปy (ร1อยละ 56.8) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร1อยละ 78.90) สาขาวิชาเอกที่เรียน เป0นวิชาเอก
บัญชี (ร1อยละ 94.50) ตําแหน6งงานเป0นพนักงานบัญชีเป0นส6วนใหญ6 (ร1อยละ 88.70) ห1างหุ1นส6วนสามัญจํากัด
(ร1อยละ 53.00) ทุนจดทะเบียนต่ํากว6า 3ล1านบาท (ร1อยละ 37.20) ธุรกิจการบริการ (ร1อยละ 48.00)
2.ข1อมูลเกี่ยวกับป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี
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ข1อมูลเกี่ยวกับป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี โดยรวมอยู6ในระดับมาก ซึ่งมีค6าเฉลี่ย เท6ากับ
4.24 และเมื่อพิจารณารายด1านโดยเรียงลําดับของค6าเฉลี่ย พบว6า มากที่สุดคือ คือ ด1านทักษะทางป/ญญา
ค6าเฉลี่ย เท6ากับ 4.44 รองลงมาคือด1านทักษะทางการปฏิสัมพันธระหว6างบุคคลและการสื่อสาร ค6าเฉลี่ ย
เท6ากับ 4.24 รองลงมาคือด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ค6าเฉลี่ย เท6ากับ 4.16 และ ด1านทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ ค6าเฉลี่ย เท6ากับ 4.12 เรียงตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค6าเฉลี่ยและส6วนเบี่ยงเบนมาตรฐานป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย6อมในภาคตะวันออก โดยภาพรวม
ระดับ
ปจจัยความเปนมืออาชีพของนักบัญชี
S.D.
x̄
ความสําคัญ อันดับ
1. ด1านทักษะทางป/ญญา
4.44
.26
มาก
1
2. ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
4.12
.20
มาก
4
หน1าที่
3. ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
4.16
.27
มาก
3
4. ด1านทักษะทางการปฏิสัมพันธระหว6าง
4.24
.74
มาก
2
บุคคลและการสื่อสาร
รวม
4.24
.24
มาก
3. ข1อมูลเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงิน
ข1อมูลเกี่ยวกับคุณภาพงบการเงิน โดยรวมอยู6ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด1านโดยเรียงลําดับ
ของค6าเฉลี่ย พบว6า มากที่สุดคือ ด1านการเปรียบเทียบกันได1 ค6าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือด1านความเชื่อถือได1
ค6าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาคือความเกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ ค6าเฉลี่ย เท6ากับ 4.28 และความเข1าใจ ค6าเฉลี่ย
เท6ากับ 4.20 เรียงตามลําดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค6าเฉลี่ยและส6วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อมใน
ภาคตะวันออก โดยภาพรวม
ระดับ
ดMานคุณภาพของงบการเงิน
SD
x̄
ความสําคัญ
อันดับ
1.
ความเข1าใจได1
4.20
.35
มาก
4
2. ความเกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ
4.28
.37
มาก
3
3. ความเชื่อถือได1
4.32
.38
มาก
2
4. การเปรียบเทียบกันได1
4.33
.38
มาก
1
รวม
4.09
.34
มาก
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข1อที่ 1. ความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีมีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินด1านความเข1าใจ
ได1 พบว6า ป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ มีค6านัยสําคัญ
ทางสถิติเท6ากัน 0.005 ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน 0.000 และด1าน
ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหว6างบุคคลและการสื่อสาร มีค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน 0.000 มีอิทธิพลเชิง
บวกต6อคุณภาพงบการเงินด1านความเข1าใจได1 อย6างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข1 อที่ 2. ความเป0 น มื ออาชี พ ของนั ก บั ญ ชี มีผ ลกระทบต6 อคุ ณภาพงบการเงิ น ด1 า นความ
เกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ พบว6า ป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หน1าที่ มีค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน 0.005 ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีค6านัยสําคัญทางสถิติ
เท6ากัน 0.000 และด1านทักษะทางการปฏิสัมพันธระหว6างบุคคลและการสื่อสาร มีค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน
0.000 มีอิทธิพลเชิงบวกต6อคุณภาพงบการเงินด1านความเกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ อย6างมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05
สมมติฐานข1อที่ 3. ความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีมีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินด1านความเชื่อถือ
ได1 พบว6า ป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ มีค6านัยสําคัญ
ทางสถิติเท6ากัน 0.004 ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน 0.000 และด1าน
ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหว6างบุคคลและการสื่อสาร มีค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน 0.000 มีอิทธิพลเชิง
บวกต6อคุณภาพงบการเงินด1านความเชื่อถือได1 อย6างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านข1 อ ที่ 4. ความเป0 น มื อ อาชี พ ของนั ก บั ญ ชี มี ผ ลกระทบต6 อ คุ ณ ภาพงบการเงิ น ด1 า นการ
เปรียบเทียบกันได1 พบว6า ป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ มี
ค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน 0.004 ด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน
0.000 และด1านทักษะทางการปฏิสัมพันธระหว6างบุคคลและการสื่อสาร มีค6านัยสําคัญทางสถิติเท6ากัน 0.000
มีอิทธิพลเชิงบวกต6อคุณภาพงบการเงินด1านการเปรียบเทียบกันได1 อย6างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาป/จจัยความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบต6อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย6อม(SMEs) ในภาคตะวันออก ซึ่งผู1วิจัยได1อภิปรายผลการศึกษาไว1ดังนี้
1.ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีผลกระทบต6อคุณภาพงบ
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม(SMEs) ในภาคตะวันออก เมื่อพิจารณาเป0นรายด1านทุกด1านอยู6
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล1องกับงานวิจัยของ มารีนี กอรา (2559) ที่พบว6าความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป0นมือ
อาชีพของนักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม(SMEs) ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต1 อยู6ในระดับมากทุก
ด1าน ซึ่งการพัฒนาประเทศให1เจริญก1าวหน1าจําเป0นต1องอาศัยป/จจัยหลายๆ อย6าง รวมถึงป/จจัยพื้นฐานที่สําคัญ
คือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ผู1ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงเป0นเสมือนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ให1สามารถดําเนินงานต6อไปได1 นักบัญชีจึงเป0นความคาดหวังของผู1ใช1งบการเงิน เกี่ยวกับด1านคุณภาพของงบ
การเงิน เพื่อตอบสนองความต1องการของผู1ใช1งบการเงิน นักบัญชีจึงต1องมีการปรับตัวอย6างมากเช6นกัน
2. ผลการวิจัย พบว6า ความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่
และด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีอิทธิพลที่จะทําให1คุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย6อม(SMEs) ในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล1องกับงานวิจัยของมารีนี กอรา (2559) พบว6าความ
เป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพ
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รายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต1 อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เช6นเดียวกันกับ ยุพา ยะใจมั่น (2551) พบว6าความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ด1านทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน1าที่ และด1านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพ
รายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อม ในอําเภอเมืองเชียงราย อย6างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ขMอเสนอแนะ
1.ข1อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช1งาน
1.1 นักบัญชีจะต1องใฝ{ศึกษาหาความรู1เพิ่มเติมและพัฒนาความรู1ด1านวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มคุณภาพความเป0นมืออาชีพของนักบัญชีให1สามารถจัดทํารายงานทางการเงินได1อย6างมีคุณภาพ
1.2 นักบัญชีจะต1องจัดงบการเงินที่มาจากข1อมูลทางบัญชีที่สามารถสะท1อนถึงความเข1าใจได1
ความเกี่ยวข1องกับการตัดสินใจ มีความน6าเชื่อถือ และสามารถการเปรียบเทียบกันได1เพื่อเป0นประโยชนต6อผู1ใช1
งบการเงิน
2.ข1อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต6อไป
2.1 ควรศึกษาความสําคัญของป/จจัยในด1านต6างๆเพิ่มเติม ที่สามารถนํามาเพิ่มประสิทธิภาพของ
งบการงานเงินมากขึ้น
2.2 ควรเปลี่ยนกลุ6มประชากร และวิธีการเก็บข1อมูลจากแบบสอบถามเป0นการสัมภาษณเชิงลึก
เพื่อให1ได1รายละเอียดเฉพาะกลุ6มธุรกิจที่ต6างกัน และสามารถนําผลการวิจัยไปใช1ให1เกิดประโยชนสูงสุดต6อผู1
ศึกษางานวิจัยต6อไป
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