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ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 

จิรัชญา ทัศศรี1 และ ประภัสสร  วิเศษประภา2 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความสามารถและมาตรฐานของนกับญัชี 
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ภาคกลาง โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านบัญชีของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง จ านวน 117 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) และใชส้ถิติการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ
ระหวา่ง 31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งหนา้ท่ีการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีอายุ
การท างานระหวา่ง 1-5 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท 

ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นความรู้ความสามารถ ของนกับญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นเจต
คติในวิชาชีพ และดา้นจรรยาบรรณของนกับญัชี มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้ใน
วิชาชีพ และดา้นทกัษะทางวิชาชีพ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังานด้าน
บญัชี ของนกับญัชี พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ มีค่าเฉล่ียมากสุด รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังานตาม
กฎหมาย สุดทา้ยคือดา้นการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ  

ผลการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยดา้น
จรรยาบรรณวิชาชีพมีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นทกัษะทางวิชาชีพ 
สุดทา้ยคือด้านความรู้ในวิชาชีพซ่ึง ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.04  
ส่วนดา้นเจตคติในวิชาชีพบญัชี ไม่มีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน  

ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของนักบัญชี ท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมาตรฐานการปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความช านาญมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพรายงานงบการมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการปฏิบติังานตามกฎหมาย ส่วนมาตรฐานการปฏิบติังาน
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ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของนักบญัชี 
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  
 
ค ำส ำคัญ : ควำมรู้ควำมสำมำรถ, มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนบัญชี, คุณภำพรำยงำนงบกำรเงิน  
 

Abstract 
 
This research study aims to study knowledge and abilities.And standards of accountants That affect 

the quality of the financial statements of the school Under the Office of the Central Vocational Education 
Commission by collecting data from personnel Who perform accounting work in educational institutes 
Under the Office of the Vocational Education Commission, Central Region, 117  people by questionnaire 
were used as a tool for data collection. The statistics used for descriptive analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation (SD) and multiple regression analysis. 

The results of the study showed that General characteristics of respondents Most of them are female 
aged. Between 31 - 40 years of study at a bachelor's degree. Working position Most of them are government 
officials. Working between 1-5 years with an average monthly income of 15,000 - 30,000 baht. 

The results of the research were as follows: The competence of the accountant as a whole was at 
the highest level. By the attitude of the profession And ethics of accountants Having the highest level of 
opinion, followed by professional knowledge And professional skills There is a high level of opinion. 
Regarding the accounting performance standard of accountants, overall opinion was at the highest level. 
When considering each aspect, it was found that the operations with caution  

With the highest average, followed by legal operations the last one is the operational aspect. With 
skill the results of the analysis of knowledge and competence of accountants on the quality of financial 
statements of educational institutions under the Office of the Vocational Education Commission, Central 
Region. 

There was a statistical significance at 0.01, with professional ethics the most influencing the quality 
of financial statements. Followed by professional skills the last one is the knowledge of the profession, 
which Affect the quality of financial statements significantly at 0.04. Attitude in the accounting profession. 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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It does not affect the quality of the financial statements. The results of analysis of accounting performance 
standards affecting the quality of financial statements were statistically significant at 0 . 0 1 .  Expertise 
operations have the greatest influence on the quality of the financial statements. Followed by the law 
practice. As for the performance standards for the performance with careful and careful consideration. There 
was no influence on the quality of accountants' financial statements. Of educational institutions under the 
Office of the Vocational Education Commission. 

 

Keyword : Knowledge competency, Performance standards, Quality of financial statement reports  
 

1. บทน า 

 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นกรม

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มีสถานศึกษาในสังกดั 

จ านวน 428 แห่ง ใช้หลกัการและนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐตามประกาศกระทรวงการคลงั 

ฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี 6 มกราคม 2546 เป็นหลกัการและนโยบายบัญชีท่ีก าหนดขึ้นตามเกณฑ์คงคา้งเพื่อให้

หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเบ้ืองต้น เพื่อให้ผู ้บริหารสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี 

เป็นเคร่ืองมือในการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นทั้งในระดบัหน่วยงานและในระดบัภาพรวมของรัฐบาล หลกัการและนโยบายบญัชีหน่วยงานภาครัฐ

ฉบบัท่ี 2 น้ีมีวตัถุประสงค์ให้ส่วนราชการระดบักรมและหน่วยงานภาครัฐลกัษณะพิเศษ ใช้เป็นมาตรฐาน 

ในการก าหนดระบบบญัชีใหเ้หมาะสมกบับทบาทภารกิจ และการบริหารจดัการภายในหน่วยงาน และจดัส่ง

รายงานการเงินให้กระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง)อย่างน้อยปีละคร้ัง ภายในระยะเวลา 90 วนัหลงัจาก

ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี (30 กนัยายน) ของทุกปี เพื่อจดัท ารายงานการเงินของแผน่ดินในภาพรวมต่อไป 

 สถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 428 แห่งมีหน้าท่ีจะตอ้งจดัส่ง 
รายงานงบการเงินให้กบัหน่วยงานตน้สังกดั โดยงานบญัชีเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า  มีหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา  
ตามระบบบญัชีและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง จดัท ารายงานงบการเงิน และบญัชี เพื่อจดัส่งส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในก าหนด เวลาตามระเบียบ  นักบัญชีต้องศึกษาหาความรู้และมีทักษะการ
ปฏิบติังาน มีมาตรฐานการบญัชีและระบบการรายงานทางการเงินท่ีดีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของการ
น าเสนอตวัเลขและขอ้มูลในงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
จึงท าให้รายงานการเงินมี ความถูกตอ้งและมีคุณภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง ตามพระราชบญัญติัการบญัชี 
พระราชบญัญติัวิชาชีพการบญัชี ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี 
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และถูกตอ้งตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีบทบญัญติั เก่ียวกบัการจดัท าบญัชี ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นแนวทางท่ีนกับญัชีตอ้ง
ยดึถือไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน (นิธิวดี ทบัทิมศรี,2558) 

 ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานบัญชี 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและการด าเนินงานของนักบญัชีให้ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
โดยสภาวิชาชีพบัญชีได้จัดท าจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นและมีข้อก าหนดต้องปฏิบัติ 
ในเร่ืองของความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังานของนกับญัชี ความรู้ความสามารถทางการ
บญัชีของนักบญัชี ประกอบดว้ย ความรู้ในวิชาชีพ ทกัษะดา้นวิชาชีพ เจตคติในวิชาชีพ และจรรยาบรรณ  
ของนักบัญชี มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประกอบด้วยการปฏิบัติงานด้วยความช า นาญ  
การปฏิบัติงานตามกฎหมายและการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวงัรอบคอบ การท่ีนักบัญชีมีความรู้
ความสามารถและมีมาตรฐานในการปฏิบติังานจะก่อให้เกิดการรายงานงบการเงินท่ีถูกตอ้งและมีคุณภาพ
นั้น ขอ้มูลท่ีปรากฏในรายงานงบการเงินจะตอ้งมีความถูกตอ้งครบถว้นตามเอกสารหลกัฐานตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ ไดห้ากปราศจากความ
ผิดพลาดท่ีมีนัยส าคัญและความล าเอียง  มีความทันต่อเวลา พร้อมให้ผู ้ตัดสินใจใช้ได้ทันท่ีท่ีข้อมูล  
นั้นสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ งบการเงินจะตอ้งสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ระหว่างงบการเงินของ
กิจการในรอบระยะเวลาท่ีต่างกนั และมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ จากความเป็นมาและความส าคญั 
ของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังานของนักบญัชี  
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ภาคกลาง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่ อ ศึกษาความ รู้ความสามารถของนักบัญชี  ท่ี ส่ งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเ งิน  
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 
 2. เพื่อศึกษามาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน  
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความรู้ความสามารถของนักบญัชี มีอิทธิพลกบัคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  
 2. มาตรฐานการปฏิบติังานของนกับญัชี มีอิทธิพลกบัคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ผูจ้ ัดท าบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  
จ านวน 117 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา  
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถ ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ในวิชาชีพ ทกัษะดา้น

วิชาชีพ เจตคติในวิชาชีพ จรรยาบรรณของนักบญัชี และมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นบญัชี ประกอบดว้ย 
การปฏิบติังานดว้ยความช านาญ การปฏิบติังานตามกฎหมาย การปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ  

ตวัแปรตาม คือ คุณภาพรายงานงบการเงิน ประกอบดว้ย ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความทนั
ต่อเวลา ด้านความเช่ือถือได้ ด้านความครบถว้น ด้านการเปรียบเทียบกันได้ ด้านความเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจ 
 3. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา 

และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังานของนักบญัชี  
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ภาคกลาง ซ่ึงผูว้ิจยัคาดหวงัว่า ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบั
ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังานของนักบญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน 
ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย  ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีท าให้ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดท้ราบถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังานของนกับญัชี
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งน้ี
เพื่อใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อการบริหารงานบญัชีไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ.2553 หมวด 3 ความรู้ความสามารถและมาตรฐานใน
การปฏิบติังาน ขอ้ 12 ความรู้ความสามารถ (1) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งใชค้วามรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
วิธีปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความช านาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพดว้ยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็ม
ความสามารถและระมดัระวงัรอบคอบ (2) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งประกอบวิชาชีพ โดยมีความสามารถ
เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จได ้(3) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งประกอบวิชาชีพ ดว้ยความมุ่งมัน่และ
ขยนัหมัน่เพียร (4) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ตอ้งศึกษาหาความรู้และความช านาญทางวิชาชีพเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
ความหมายของความรู้ความสามารถทางการบัญชี 
 ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง จรรยาบรรณของ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 (Federation of 
Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty The King, 2010) กล่ าวว่ า  “ความ รู้
ความสามารถ” หมายความวา่ การใชค้วามรู้ความสามารถ ความช านาญใน การปฏิบติัวิชาชีพบญัชีดว้ยความ
เอาใจใส่อยา่งเตม็ ความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีได้

ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 ความรู้ความสามารถ 
1. ดา้นความรู้ในวิชาชีพ 
2. ดา้นทกัษะดา้นวิชาชีพ 
3. ดา้นเจตคติในวิชาชีพ 
4. ดา้นจรรยาบรรณของนกับญัชี 

คุณภาพรายงานงบการเงิน 
1. ดา้นความถูกตอ้ง 
2. ดา้นความทนัต่อเวลา 
3. ดา้นความเช่ือถือได ้
4. ดา้นความครบถว้น 
5. ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้
6. ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
1. ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ 
2. ดา้นการปฏิบติังานตามกฎหมาย 
3. ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ 
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อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล และมัน่ใจไดว้่ามีผลงานทางวิชาชีพท่ีอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ 
มาตรฐานในการปฏิบติังานและวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความรู้ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบติังาน  รักษาไวซ่ึ้งความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญทางวิชาชีพในระดับท่ีรับรองได้ว่าลูกคา้  หรือผูว้่าจ้างได้รับบริการทาง
วิชาชีพท่ีถึงพร้อมดว้ยวิวฒันาการล่าสุดในวิธีการ หรือเทคนิคการปฏิบติังาน  หรือตามกฎหมาย และปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง (ขอ้บงัคบัของสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 
19), พ.ศ.2561) 
 ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้ความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 2) ดา้นการประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถเพียงพอ3) ดา้นการประกอบวิชาชีพดว้ยความมุ่งมัน่
และขยนัหมัน่เพียร และ 4) ดา้นการศึกษาหาความรู้และความช านาญเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง (บงัคบัของสภา
วิชาชีพบญัชี (ฉบบัท่ี 19) เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชูปถมัภ,์ 2553) 
 ความรู้ความสามารถทางการบญัชี หมายถึง การมีทกัษะในการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียนรู้
และประสบการณ์ในเร่ืองหลักการ แนวคิดและการประยุกต์การจัดท าบัญชี ดังน้ี ความสามารถ 
(Capabilbties) ท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณารับบุคคลท่ีเหมาะสม (Candidates) เพื่อการกา้วสู่การเป็นนกั

บญัชีมืออาชีพ ซ่ึงส่ิงท่ีบุคคลเหล่านั้นตอ้งมีประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ1)ความรู้ในวิชาชีพ (Knowledge) 2)
ทกัษะทางวิชาชีพ (Skills) 3)คุณค่าแห่งวิชาชีพ (Processional Values)4)จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(Ethcs) และ 5)เจตคติ (Attitudes) (ชยันรินทร์ วีระสถาวณิชย,์ 2548 : 3) 
ทฤษฎีเกีย่วกบัมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการบัญชี 
 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) พ.ศ.2553 หมวด 3 ความรู้ความสามารถและมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน ข้อ 13 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (1) ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีต้องประกอบวิชาชีพ 
ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้ง
ปฏิบติังานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ และด้วยความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทาง
วิชาการ 
 กรมบญัชีกลางไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีภาครัฐดา้นบญัชีการเงิน
และดา้นบญัชีบริหาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 4 เร่ือง คือ ความถูกตอ้ง ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีการก ากับกับดูแลการจดัท าบัญชีและ
รายงานการเงินให้มีความครบถว้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในกาบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการ
สะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อขอ้มูลและการปฏิบติังานดา้นบญัชีของหน่วยงาน 
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3. วธีิการศึกษา 
 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประชากรเป้าหมาย คือ 
ผูจ้ดัท าบญัชี ของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง จ านวน117 คน 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด ซ่ึงลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า 
(Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจาก
หนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน
ของนักบญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาคกลางโดยสร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค  าถามแบบปลายปิดและ
วิธีการเรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามาวิเคราะห์
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Corrected item-total correlation)  และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุงแลว้จ านวน 117 ชุด ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการตรวจสอบการตอบ
ค าถามในแบบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจยัได้แบ่งขอ้มูลการศึกษา
ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามจ านวน 117 ชุด โดย
ผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลออนไลน์ผ่าน Google Form โดยตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ วารสารวิชาการ 
ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใชป้ระกอบการศึกษา 
เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยัได ้
 และการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบด้วย  การแจกแจง
ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 
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 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติน้ีเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี
มีระดับนัยส าคญัท่ี 0.05 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 104 คนคิดเป็นร้อยละ 88.9 เพศชาย จ านวน 13 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 อายสุ่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาคือ 
อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 35 อาย ุ41 ปีขึ้นไปมีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 
และสุดท้ายคืออายุน้อยกว่า 20 ปีมีจ าวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.1 และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4  ต าแหน่งหน้าท่ีการปฏิบติังาน ส่วน
ใหญ่เป็นขา้ราชการจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือลูกจา้งชัว่คราว จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.8 และต าแหน่งลูกจา้งประจ า จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 อายุการท างาน ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ อายุการท างานระหว่าง 6 -10 ปี จ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ต่อมาคืออายกุารท างาน 11 ปีขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และอายนุอ้ย
กว่า 1 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาคือรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 
ต่อมาคือรายไดต้่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และรายได ้40,001 บาท
ขึ้นไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความรู้ความสามารถของนักบญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเจตคติในวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.70 
รองลงมาคือ ดา้นจรรยาบรรณของนกับญัชี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ต่อมาคือ ดา้นความรู้ในวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.50 และดา้นทกัษะทางวิชาชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน ของผูท้  าบญัชีในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.78 รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังานตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 สุดทา้ย
คือดา้นการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
  สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของนกับญัชี มีอิทธิพลกบัคุณภาพรายงานงบ
การเงิน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  ผลการวิเคราะห์ พบวา่ 
ความรู้ความสามารถของนักบญัชีมีอิทธิพลกบัคุณภาพรายงานงบการเงิน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  
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โดยความรู้ความสามารถของนักบญัชี ดา้นจรรยาบรรณของนักบญัชี และดา้นทกัษะทางวิชาชีพมีอิทธิพล  
ต่อคุณภาพรายงานงบการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ส่วนด้านความรู้ในวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพรายงานงบการเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.04 ในขณะท่ีดา้นเจตคติในวิชาชีพบญัชีไม่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ผล
การวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความรู้ความสามารถของนักบญัชี ท่ีมีอิทธิพลกับคุณภาพ
รายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  
ไดร้้อยละ 65.6 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงานของนักบัญชี มีอิทธิพลกับคุณภาพ
รายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ มาตรฐานการปฏิบติังานของนกับญัชีมีอิทธิพลกบัคุณภาพรายงานงบการเงินของสถานศึกษา
ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ผลการวิเคราะห์
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการปฏิบติังานของนักบญัชี ท่ีมีอิทธิพลกบัคุณภาพรายงานงบ
การเงินของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ไดร้้อยละ 64 

5. สรุปผลการศึกษา 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ต าแหน่งหน้าท่ีการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีอายุการท างานระหว่าง 1-5 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,000 – 30,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัความรู้ความสามารถของนักบญัชีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเจตคติในวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.70 
รองลงมาคือ ดา้นจรรยาบรรณของนกับญัชี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ต่อมาคือ ดา้นความรู้ในวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.50 และดา้นทกัษะทางวิชาชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน ของผูท้  าบญัชีในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.78 รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังานตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 สุดทา้ย
คือดา้นการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ความรู้ความสามารถของนกับญัชี ท่ีมีอิทธิพลกบัคุณภาพ
รายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  คือ ด้าน
จรรยาบรรณของนักบัญชีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินมากท่ีสุด(B=0.537) รองลงมา คือ ความรู้
ความสามารถดา้นทกัษะทางวิชาชีพ (B=0.202) และดา้นความรู้ในวิชาชีพท่ีนอ้ยท่ีสุด (B=0.161) ตามล าดบั 
ส่วนด้านเจตคติในวิชาชีพบัญชีไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 
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 ผลการทดสอบจากสมมติฐานขอ้ท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบติังานของนกับญัชี ท่ีมีอิทธิพลกบัคุณภาพ
รายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ดา้นการ
ปฏิบติังานดว้ยความช านาญ (B=0.469) มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลางมากท่ีสุด  รองลงมาคือ มาตรฐานการปฏิบติังานของนัก
บญัชีของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลางดา้นการปฏิบติังานตาม
กฎหมาย (B=0.217) ส่วนดา้นการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงาน
งบการเงินของนกับญัชี ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 
การอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังานของนกับญัชี ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
รายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  สามารถ
อภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ความรู้ความสามารถของนกับญัชี ท่ีมีอิทธิพลกบัคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง คือ ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ด้าน
จรรยาบรรณของนกับญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินมากท่ีสุด ซ่ึงนกับญัชีจะตอ้งมี ความโปร่งใส่ 
มีความเป็นอิสระ มีความเท่ียงธรรมและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ในการเป็นนกับญัชีท่ีดี และตอ้งมีความรู้ดา้น
ทกัษะวิชาชีพบญัชี สามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการติดต่อส่ือสารมาใชใ้นงานบญัชีไดเ้ป็นอย่างดีและตอ้งมีความรู้
ในวิชาชีพ ซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี การแยกประเภทรายการทางบญัชี มีการพฒันา
ความรู้โดยการเข้ารับการอบรมโดยสม ่าเสมอ สามารถน าความรู้ในการเข้ารับการอบรมมาใช้ใน
กระบวนการจดัท าบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากท่ีกล่าวข้างต้นผลการศึกษาส่วนหน่ึงสอดคล้องกับ ชัพวิชญ์ ค  า ภิรมย์ (2554 : บทคัดย่อ) 
ท่ีว่า ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านเจตคติ  
มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานโดยรวม เน่ืองจากบุคคลท่ีมีความรู้  
มีทักษะในการท างานและเจตคติท่ีดีต่อการท างาน ย่อมเป็นบุลคลท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน 
ไม่ว่าหลกัการท างานท่ีรวดเร็ว มีเหตุผลในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้ม่ือเกิดขอ้คลาดเคล่ือนจากงาน  
ท่ีท า ดังนั้นการท างานในสาขาวิชาชีพบญัชี ย่อมตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีช านาญมา
ประกอบการท างานใหเ้กิดผลส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วและเพิ่มคุณภาพของงานต่อไป  

สอดคล้องกับ จิตติมา ข าด า (2562 : บทคัดย่อ) พบว่าความรู้ความสามารถของนักบัญชี 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานบญัชี ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ  
และดา้นประสบการณ์การท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพงานบญัชีดา้นความทนัต่อเวลา 
ความถูกตอ้ง ดา้นความครบถว้นและดา้นความเช่ือถือได ้ 
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ผลการศึกษาแตกต่างจาก สุภาพร ยอดม่ิง (2558 : 58-59) ท่ีศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพบญัชีท่ีมีผล
ต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ส านักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พบว่า สมรระทางวิชาชีพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทาง
วิชาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพบญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี และดา้นทศันคติทางวิชาชีพ
บญัชี ผลการศึกษาพบว่า ดา้นท่ีไม่มีผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลทางบญัชีอย่าง 
ไม่มีนัยส าคญั 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพบญัชี ดา้นทกัษะทางวิชาชีพบญัชี ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ
บญัชี ดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพบญัชี ส่วนดา้นทศันคติทางวิชาชีพบญัชี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ
ขอ้มูลทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีความรู้ความสามารถของนกับญัชีดา้นเจตคติ
ในวิชาชีพบญัชี ไม่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษภาคกลาง เพราะนักบญัชีมองว่างานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีท าให้รู้สึกมีคุณค่า มีสถานภาพ มีศกัด์ิศรี 
มีความภูมิใจในงานท่ีรับผิดชอบและไดรั้บการยอมรับนับถือ มีการทุ่มเทเสียสละในการปฏิบติังานให้กบั
องค์กรให้ความร่วมมือในการพฒันาองค์กรให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจึงไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
รายงานงบการเงินแต่อยา่งใด 

2. มาตรฐานการปฏิบติังานของนกับญัชี ท่ีมีอิทธิพลกบัคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษา
ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพรายงานงบการเงินของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภาคกลาง
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังานตามกฎหมาย  

ผลการวิจยัขา้งตน้สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ ชชักุล (2560 : 65) ท่ีวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นโดย
ถดถอยพหุของมาตรฐานการปฏิบัติงานในมิติด้านการปฏิบัติงานโดยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ  
การปฏิบติังานดว้ยความช านาญ การปฏิบติังานตามกฎหมาย การปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ  
มีผลกระทบทางบวกต่อคุณภาพการปฏิบติังานส านกังานบญัชีในเขตภาคตะวนัออกในดา้นคุณภาพของงาน 
พบว่า มาตรฐานการปฏิบติังานในมิติดา้นการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ เท่ากบั 0.536 การปฏิบติังานตาม
กฎหมายเท่ากบั 0.327 และการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เท่ากบั 0.167 มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อคุณภาพการปฏิบติังานส านกังานบญัชีในเขตภาคตะวนัออกในดา้นคุณภาพของงาน  

และสอดคลอ้งกับอรรถพร ตนัพิพฒัน์อารีย ์(2560  :42-43) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ตวัแปรอิสระ สภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 82.7 และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง ระดบั
คุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 68.4 
และสภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย มีอิทธิพลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมในเขตกรงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.04 ส่วนมาตรฐานการปฏิบติังานดา้น
บญัชี ดา้นการปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ของนกับญัชี ไม่มีผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน
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ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง นกับญัชีอาจมองว่ารายงานงบ
การเงินประจ าเดือน สามารถปรับปรุงบญัชีให้มีความถูกตอ้งก่อนการปิดงวดบญัชีได ้ดงันั้น มาตรฐานดา้น
การปฏิบติังานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ จึงไม่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษา 
ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การศึกษาเก่ียวกับความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพรายงานงบการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  
นั้น ผูบ้ริหารควรก าหนดกลยุทธ์เพื่อการบริหารงานบัญชีให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ควรพิจารณาพฒันานกับญัชีของสถานศึกษา ดงัน้ี  
 1. ดา้นความรู้ความสามารถ ของนกับญัชีควรมีการจดัอบรมให้ความรู้ ทั้งในดา้นความรู้ในวิชาชีพ 
ด้านทกัษะวิชาชีพ ด้านเจตคติในวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณของนักบญัชี เพื่อให้ได้ขอ้มูลรายงานงบ
การเงินท่ีมีคุณภาพมากยิง่ขึ้น 
 2. ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน ของนกับญัชี ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน
โดยตอ้งยดึถือปฏิบติัตาม ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติังานดว้ยความช านาญ การปฏิบติังานตามกฎหมาย และการ
ปฏิบติังานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อให้ได้ขอ้มูลรายงานงบการเงินท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
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