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การศึ กษาในครั้ งนี้ มีวั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อศึ กษาสมรรถนะของนั กบั ญ ชี ที่มีผ ลกระทบตอคุ ณภาพของ
รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูอํานวยการ
กองคลั ง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ในจั ง หวั ด สิ ง หบุ รี จํ า นวน 42 คน ทํ า การเก็ บ ขอมู ล โดยใช
แบบสอบถาม และใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะของนักบัญชี ดานทักษะทางการบริหารองคกร
และการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลตอคุณภาพของรายงานการเงิน ดานความเขาใจได รอยละ 83.50 (Adjusted
R2 = 0.835) สมรรถนะของนักบัญชี ดานทักษะทางปZญญา ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะ
ทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลตอคุณภาพของรายงานการเงิน ดานความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ รอยละ 74.70 (Adjusted R2 = 0.747) สมรรถนะของนักบัญชี ดานทักษะทางปZญญา และ
ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลตอคุณภาพของรายงานการเงินดานความเชื่อถือได
(Y3) รอยละ 82.10 (Adjusted R2 = 0.821) และสมรรถนะของนักบัญชี ดานทักษะทางการบริหารองคกร
และการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลตอคุณภาพของรายงานการเงิน ดานการเปรียบเทียบกันได รอยละ 61.10
(Adjusted R2 = 0.611)
คําสําคัญ: สมรรถนะ, คุณภาพของรายงานการเงิน, นักบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี
Abstract
This study aims to study the performance of accountant who have an impact on the
quality of the financial statements of the local governments in Singburi. The population
used in research is the Director of the Treasury division of the local administrative
organization in Singburi province. 42 people collect data using questionnaires and use the
frequency statistics, average percentage, and standard deviation, and multiple regression
analysis in hypothesis testing. The results found that accountant performance, organization
and business management skills influence the quality of the financial statements of
understanding. 83.50 percent (Adjusted R2 = 0.835) Accountant's performance, intellectual
skills, skills, individual and organizational skills, and business management, influence the
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quality of the financial statements relating to decision-making. 74.70 percent (Adjusted R2 =
0.747) Accountant's performance, intellectual skills, and organization and business
management skills; Influence the quality of the financial statements of trust (Y3), 82.10
percent (Adjusted R2 = 0.821), and business Accountant's performance, organization,
organizational and management skills, to influence the quality of the comparative financial
statements. 61.10% (Adjusted R2 = 0.611)
Keywords: Competency, Quality of financial statement, The local administrative
organizations in Singburi province
บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปqนหนวยงานทางราชการที่เกิดจากการกระจายอํานาจของภาครัฐตาม
หลักการปกครองที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการบริหารจัดการ และ
ใหบริการที่ตรงตอความตองการของประชาชน โดยในแตละปrจะไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจาก
รัฐบาลเพื่ อใหสอดคลองกับหนาที่และการบริหารจัดการในการพัฒ นาทองถิ่ นและทองถิ่นที่ตนเองดูแลอยู
ดังนั้นหนวยงานหนึ่งที่สําคัญในการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น คือ ฝtายบัญชี ทั้งนี้เนื่องจากใน
การเบิกจายงบประมาณไปใชในแตละสวนจะตองมีการบันทึกและทําการสรุปผลการใชงบประมาณแตละปr
เพื่อนําเสนอตอตนสังกัดโดยละเอียด (อรพรรณ อินทรแหยม, 2556) ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
ความจําเปqนที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรทางบัญชีและการเงินใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ แตเมื่อพิจารณาจาก
สภาพการดําเนินงานจริง พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีระบบการบริหารบุคคลที่ยังไมมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบทางดานบัญชี การเงิน การคลัง และภาษีทองถิ่นมีจํานวนไมเพียงพอ
และบางหนวยงานยั ง ขาดทั ก ษะในดานการบั ญ ชี แ ละทั ก ษะการใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานทางบัญชีและการจัดทํางบการเงินที่ถูกตอง (ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ, 2556)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาถึงสมรรถนะของนักบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพของ
รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี เพื่อนําไปเปqนแนวทางในการบริหารงาน
บุคคล หรือใชเปqนแนวทางสําหรับพัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน เพื่อใหงบการเงินมีคุณภาพ และ
เลื อ กที่ จ ะศึ ก ษาในกลุ มที่ เ ปq น หั ว หนากองคลั ง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ในจั ง หวั ด สิ ง หบุ รี ในการ
ตอบสนองนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ในการขั บ เคลื่ อ นองคกร และปฏิ บั ติ ง านไดอยางมี
ประสิทธิภาพสืบไปอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพของรายงานการเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent variables)

สมรรถนะของนักบัญชี

คุณภาพของรายงานการเงิน

1. ทักษะทางปZญญา
2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหนาที่งาน
3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
4. ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
และการสื่อสาร
5. ทักษะทางการบริหารองคกร
และการจัดการธุรกิจ

1. ดานความเขาใจได
2. ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
3. ดานความเชื่อถือได
4. ดานการเปรียบเทียบกันได

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูอํานวยการกองคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี เทานั้น
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
2.1.1 ปZ จ จั ย สวนบุ ค คล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดั บ การศึ ก ษา
รายได และประสบการณในการทํางาน
2.1.2 สมรรถนะของนักบัญชี ไดแก ทักษะทางปZญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหนาที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะ
ทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพของรายงานการเงิน แบงเปqน 4 ดาน คือ ดานความเขาใจได
ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ดานความเชื่อถือได และดานการเปรียบเทียบกันได
3. ขอบเขตเวลา
ทําการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
1.1 ประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
ผูอํานวยการกองคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรีเทานั้น โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 42 คน
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปxดโดยแบงเปqน 3 สวน ลักษณะ
แบบสอบถามประกอบดวย สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร สวนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี และสวนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบดวย
2.1.1 ความเที่ยงตรงของการวัด (validity) การตรวจสอบหาความถูกตองของการ
วัดตามเนื้อหาของแบบสอบถาม ใชการประเมินผล Item Objective Index (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน ผลการประเมินผล Item Objective Index (IOC) พบวามีคาความเชื่อมั่นเกิน 0.05 ซึ่งถือวา
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเปqนอยางมาก
2.1.2 การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามจํานวน 29 ชุด
มาประมวลผล เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟtาของครอนบัค (Cranach’s Alpha Coefficient) พบวามีคาเทากับ 0.95
ซึ่งมีคาความเชื่อถือเพียงพอ ที่จะใชเปqนเครื่องมือในการเก็บขอมูล (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2550, น.284)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชเปqนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาสาระตามหัวของานวิจัย
2. ออกแบบสอบถามและนําแบบสอบถามแจกตามจํานวนที่กําหนดเมื่อไดรับแบบสอบถาม
กลับมาแลว นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถวน เพื่อนําไปศึกษาวิเคราะหขอมูลตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะห
ทางสถิติ โดยการประมวลผลทางคอมพิวเตอร ซึ่งใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย สถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณใน
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึ ก ษา พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปq น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหวาง 31 – 45 ปr มี
สถานภาพสมรส สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาท
และพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 42 คน เปqนผูที่มีประสบการณทํางานมากกวา 6 ปrขึ้นไป
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2. ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี
ผลการศึ กษา พบวา ผู ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด จํ า นวน 42 คน มี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ งาน
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปqนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ทั้ง 42 คน มีสมรรถนะในดาน
ของทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารมากที่สุด โดย
มีสมรรถนะในระดับมาก รองลงมา คือ ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาที่งาน โดยมีสมรรถนะในระดับ
มาก และที่นอยที่สุด คือ ทักษะทางปZญญา โดยมีสมรรถนะในระดับมาก
3. ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 42 คน มีความคิดเห็นวา งบการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรีโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปqนรายดาน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้ง 42 คน มีความคิดเห็นวา งบการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
สิงหบุรี มีคุณภาพดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจมากที่สุด โดยมีคุณภาพในระดับมาก รองลงมา คือ ดาน
การเปรียบเทียบกันได โดยมีคุณภาพในระดับมาก ดานความเชื่อถือได โดยมีคุณภาพในระดับมาก ( = 3.91)
และดานความเขาใจได โดยมีคุณภาพในระดับมาก
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพงบการเงิน ดานความเขาใจได (Y1) คือ ทักษะทางการ
บริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ (x5) ซึ่งตัวแปรสามารถทํานายคุณภาพงบการเงิน ดานความเขาใจได (Y1)
ไดรอยละ 83.50 (Adjusted R2 = 0.835)
4.2 ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพงบการเงิน ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Y2)
คือ ทักษะทางปZญญา (x1) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (x3) และทักษะทางการบริหารองคกรและการ
จัดการธุรกิจ (x5) ซึ่งตัวแปรสามารถทํานายคุณภาพงบการเงิน ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Y2) ไดรอย
ละ 74.70 (Adjusted R2 = 0.747)
4.3 ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพงบการเงิน ดานความเชื่อถือได (Y3) คือ ทักษะทาง
ปZญญา (x1) และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ (x5) ซึ่งตัวแปรสามารถทํานายคุณภาพงบ
การเงินดานความเชื่อถือได (Y3) ไดรอยละ 82.10 (Adjusted R2 = 0.821)
4.4 ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพงบการเงิน ดานการเปรียบเทียบกันได (Y4) คือ ทักษะ
ทางการบริ ห ารองคกรและการจั ด การธุ ร กิ จ (x5 ) ซึ่ ง ตั ว แปรสามารถทํ า นายคุ ณภาพงบการเงิ น ดานการ
เปรียบเทียบกันได (Y4) ไดรอยละ 61.10 (Adjusted R2 = 0.611)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ตัว แปรที่ส ามารถทํา นายคุ ณภาพของรายงานการเงิน ดานความเขาใจได คือ ทั กษะทางการ
บริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ ทั้งนี้ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจของนักบัญชี เปqน
ทักษะที่เ กี่ย วของกับ ความสามารถในการเก็บ และรวบรวมขอมู ลเพื่อใหหนวยงานอื่ นนํ าไปใช รวมถึ งการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการดานบุคคล รวมถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่การทํางาน ซึ่งหากนักบัญชีมีทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
ที่ดี ยอมทําใหขอมูลที่นักบัญชีจัดทําขึ้น มีคุณภาพ ดานความเขาใจได กลาว คือ งบการเงินมีการแสดงรายการ
และเปxดเผยขอมูลตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และมีเนื้อหาที่กระชับ เขาใจงาย เพราะนักบัญชีผู
ที่มีหนาที่ในการรวบรวมและจัดทํา มีทักษะในดานการบริหารจัดการที่ดีนั้นเอง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึง
พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพของรายงานการเงิน ดานความเขาใจได คือ ทักษะทางการบริหาร
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องคกรและการจัดการธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน
42 คน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดานทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งเมื่อนักบัญชีมีทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจมาก จึงทําใหงบการเงินมีคุณภาพ
ดานความเขาใจสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของวราภรณ ปาละมะ (2558) ที่กลาว
วา ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ (Organizational and Business Management
Skills) มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตอผูประกอบวิชาชีพซึ่งจะมีการเรียกรองให แสดงบทบาท เชิงรุกในการจัดการ
องคกรในแตละวั น รวมถึ งตองสามารถวางแผนเชิ งกลยุทธ การจัด การโครงการ การจั ดการบุคลากรและ
ทรัพยากรและ การตัดสินใจ สามารถที่จะจัดแบงหนาที่งาน ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร ตองมีภาวะผูนํา
และสามารถพิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพ
2. ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพของรายงานการเงิน ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ คือ
ทักษะทางปZญญา ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ
ทั้งนี้เนื่องจาก คุณภาพของรายงานการเงิน ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เปqนเรื่องที่เกี่ยวของกับการที่
ขอมูลนั้น ๆ จะตองเปqนขอมูลที่มีประโยชน ตองชวยใหผูใชรายงานการเงินสามารถประเมินเหตุการณในอดีต
ปZจจุบัน และอนาคต รวมทั้งชวยยืนยันหรือชี้ขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมาของผูใชรายงานการเงินได
ดังนั้ นนั กบัญ ชี ผู มีห นาที่ ในการจัด ทํ าขอมูล จึ งตองมี ส มรรถนะในดานของทักษะทางปZ ญ ญา คื อ มี ความรู
ความเชี่ยวชาญในการจัดทําขอมูล รวมถึงการคิดวิเคราะหขอมูล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฏฐธิดา
บุญราช (2559) ที่กลาววา นักบัญชีจะตองมีทักษะทางปZญญา (Intellectual skills) กลาวคือ เปqนบุคคลที่
พรอมจะเปqน ผูประกอบวิช าชี พ ตองบรรลุระดับ สูงที่สุ ดของทักษะเหลานี้ ณ ชวงเวลาที่ มีคุณสมบั ติเ ปqน ผู
ประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั ก ษะทางปZ ญ ญาชวยใหนั ก บั ญ ชี แ กปZ ญ หา ตั ด สิ น ใจและใชดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี แ กไข
สถานการณที่ ซับซอนขององคกรได ทักษะเหลานี้มักไดมาจากการศึกษาทั่วไปในภาพกวาง
3. ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพของรายงานการเงิน ดานความเชื่อถือได คือ ทักษะทางปZญญา
และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพของรายงานการเงิน ดานความ
เชื่อถือได จะเปqนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเปqนขอมูลที่ไมมีความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญ และตองเปqนขอมูลที่เปqน
ตัวแทนอันเที่ย งธรรม ซึ่งหมายถึง ขอมู ลที่ไมมี ความลําเอีย ง และสามารถกําหนดมูลคาไดอยางนาเชื่อถื อ
ดังนั้นขอมูลจะนาเชื่อถือไมผิดพลาดได ยอมเปqนผลมาจากนักบัญชีผูจัดทําขอมูลมีความรูความสามารถในดาน
ปZญญา คือ มีความรู ความเชี่ยวชาญในการจัดทําขอมูล รวมถึงการคิดวิเคราะหขอมูล ประกอบกับการมีทักษะ
ทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวของกับความรู ดานธุรกิ จมากขึ้นและตระหนั กในเรื่อง
การเมืองและมีมุมมองแบบรอบดาน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักบัญชีทั้ง 42 คน มีทักษะทางปZญญา และ
ทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจอยูในระดับมาก และขอมูลงบการเงินดานความเชื่อถือได
จากการศึกษาก็พบวา คุณภาพของรายงานการเงินขององคกรก็มีคุณภาพดานความเชื่อถือไดอยูในระดับมาก
เชนกัน ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงพบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพของรายงานการเงิน ดานความ
เชื่อถื อได คือ ทักษะทางปZ ญญา และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุ รกิจ โดยผลการศึกษา
สอดคลองกับแนวคิดของชุตินทร ยอยไธสง (2558) ที่กลาววา นักบัญชีราชการ ไมวาจะเปqนหนวยงานของรัฐ
แบบ ใดก็ตาม จะเปqนรัฐบาล ราชการ หรือวารัฐวิสาหกิจ ลวนมีความจําเปqนที่ตองการนักบัญชีไวเพื่อเก็บ
ขอมูลรายจายงบประมาณที่ไดรับ รายละเอียดทางการเงิน ซึ่งนักบัญชีที่ดีควรจะตองสามารถสวนสําคัญในการ
วางแผนธุรกิจการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทางการบริหาร มีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการทางานของ
องคกร การบริหารความเสี่ยงใน การดําเนินธุรกิจเสริม สรางความสัมพันธระหวางองคกรและธนาคาร รวมถึง
นักลงทุนตลอดจน กระตุนใหเกิดการลงทุนหรือการทํากิจกรรมที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จทั้งใน
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ปZจจุบันและอนาคต
4. ตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพของรายงานการเงิน ดานการเปรียบเทียบกันได (Y4) คือ ทักษะ
ทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพของรายงานการเงิน ดานการเปรียบเทียบ
กันได จะเกี่ยวกับการที่ขอมูลงบการเงินจะตองสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินของหนวยงานในรอบ
ระยะเวลาตางกัน เพื่อคาดคะเนแนวโนมของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของหนวยงานนั้น และยังตอง
สามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินระหวางหนวยงานเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ดังนั้น การวัดมูลคาและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ
ทางบัญชีที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จึงจําเปqนตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปqนการปฏิบัติ ภายในหนวยงาน
เดียวกันแตตางรอบระยะเวลา หรือเปqนการปฏิบัติของหนวยงานแตละแหงก็ตาม ดังนั้นนักบัญชีผูจัดทําขอมูล
จึงจําเปqนจะตองมีทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการธุรกิจ เพื่อใหสามารถคาดคะเนแนวโนมของ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของหนวยงานนั้น และยังตองสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินระหวาง
หนวยงานเพื่อประเมินฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินไดอยางถูกตอง
เชื่อถือได และใชงานไดจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของของณัฏฐธิดา บุญราช (2559) ที่กลาววา นักบัญชี
จะตองมีทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ (Organizational and business management
skills) โดยนักบัญชีในปZจจุบันไดเขาไปมีบทบาทกับหลายหนวยงานมากขึ้น จึงมีความจําเปqนที่ตองมีความรู
ดานธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบดาน ทักษะการบริหารองคกรและการ
จัดการธุรกิจ รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากร และการ
ตัดสินใจ ความสามารถที่จะจัดแบงหนาที่งาน ที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร-การมีภาวะผูนํา และการพิจารณา
และตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพดวย
ข#อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช#งาน
1. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของนักบัญชีอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งในดานความถูกตอง
การบรรลุวัตถุประสงค และทรัพยากรที่คุมคา เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความตื่นตัวและมีการปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. ควรมี การศึ กษาและพั ฒนาสมรรถนะของนั กบั ญชี และนํ ามาใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความถูกตองมายิ่งขึ้น
3. ควรมี การนํ าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเขามาชวยการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อเปq นการลดภาระของ
ผูปฏิบัติงานเพิ่มความรวดเร็ว และความถูกตองในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ข#อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการนําการวิจัยเชิงคุณภาพเขามาผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ง
อาจจะดําเนินการศึกษาในลักษณะของการประชุมแบบมีสวนรวม (Focus group) ของผูปฏิบัติงาเพื่อศึกษา
ถึงปZญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งวิธีการในการแกไขปZญหาตาง ๆ
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