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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านการประเมิน

ประสิทธิภาพความเข้าใจ ปัจจัยด้านความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงาน

ทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัด 2) เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงิน

ของพนักงานบัญชี เขตบางพลี สมุทรปราการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประเมิน

ประสิทธิภาพความเข้าใจและปัจจัยด้านความถูกต้องของรายงานทางการเงินที่มีผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อ

รายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี สมุทรปราการ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้จัดทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บริษัทหรือสำนักงานบัญชี ในเขต

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 400 คนเพื่อความเหมาะสม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์

สถิติทางสังคมศาสตร์ การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดการเลือกตัวอย่างแบบอาศัยความ

น่าจะเป็น (Probability) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ และอาชีพ ที่ต่างกัน ทำให้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงาน ทาง

การเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ

ความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงาน ทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  โดย

ภาพรวม ได้แก่ ด้านประสบการณ์ในการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ที่มี

ผลต่อความเข้าใจของ พนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

คำสำคัญ : ความเข้าใจ; พนักงานบัญชี,รายงานทางการเงิน 



2 

ABSTRACT 

 This research is for reasons 1) to study the level of opinions of the 

administrative department on the knowledge of the accuracy of financial reports and 

the accountants' understanding of the financial reports of the accountants of Bang 

Phli District, Changwat District. 2) To study the accountant's understanding of the 

financial reports of the Bangplee District accountants who perform the work according 

to the individual, 3) To study the science below, the efficiency, understanding and the 

channels on the accuracy of the effective financial reports. To the understanding of 

accountants to the financial reports of employees of Bangplee Samut Prakan District 

 The sample group used in this research was 400 people who made accountants, 

company auditors or accounting firms in Bang Phli District, Samut Prakan Province. By 

using a program to analyze social science statistics Sampling in this study the 

researcher has determined the probability-based sample selection. (Probability) by 

simple random sampling method. 

 The results of Hypothesis test results It was found that the results of the study 

found that personal factors, such as age, status, educational level, position, experience, 

and occupation were different, contributing to accountants' understanding of the 

report. The finance of the accountant in Bang Phli District, Samut Prakan Province is 

different. The statistical significance of 0.05 and the accountant's understanding of the 

report. The overall financial performance of the bookkeeper, Bang Phli District, Samut 

Prakan Province included the experience in bookkeeping of the bookkeeper. 

Knowledge of accounting standards That affect the understanding of the accountant 

in Bang Phli District, Samut Prakan Province 

Keywords: Understanding; Accounting Staff, Financial Report 

บทนำ  

 ในปัจจุบันการบัญชีของไทยมีหลักสูตรการเรียนการศึกษาทางด้านการบัญชีที่มีความทันสมัย ไม่ว่า

จะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา เพื่อพัฒนาให้ทันใน “ยุคไทยแลนด์ 4.0 ธุรกิจต่าง ๆ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสู่ยุคดิจิตอลทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบธุรกิจและทำงาน

ออนไลน์ หรือการนำเอาระบบคลาวด์เข้ามาใช้สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรก็ดีผู ้สอบบัญชีต้อง

รวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินพร้อมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่ม

มากขึ้นตามการพัฒนาการของมาตรฐาน” ผศ.ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย  
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ความรู้ความเข้าใจในการบัญชีจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการการปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชี

ผู้จัดทำจะต้องเรียนรู้ในทุกส่วนงาน การบันทึกบัญชีด้านรับเงิน หรือด้านการจ่ายเงิน การปรับปรุงบัญชี จน

กระทั้งปิดงบสิ้นงวด ทุกส่วนล้วนมีความสำคัญ การที่ผู้จัดทำบัญชีจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ต้องอาศัย

ความรู้และความเข้าใจของบัญชีในแต่หมวดและวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา 

ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ หรือในบางรายการอาจจะต้องลงเป็นรายการต้องหา้ม 

มาตรฐานการบัญชีจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เราเข้าใจถึงหลักการและเป็นข้อกำหนดในการบันทึกบัญชีมาก

ขึ้น ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย จากการศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าหาความรู้

จากอินเตอร์เน็ต และประสบการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงาน สร้างความน่าเชื่อถือ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจเรื่องการศึกษา “ความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของนักบัญชี 

เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”  โดยทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจของนักบัญชี ในด้านปัจจัย

ที่ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจ และปัจจัยด้านความถูกต้องของรายงานทางการ

เงิน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางในศึกษาและพัฒนานักบัญชีให้ประสบ

ความสำเร็จในหน้าที่งานอย่างสูงที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยดา้นการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจ ปัจจัยด้านความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงาน
บัญชี เขตบางพลี จงัหวัด 

2. เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 
สมุทรปราการ จำแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจและปัจจัยด้านความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงินที่มีผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 
สมุทรปราการ 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือผู้จัดทำบัญชี ผู้สอบบัญชี บริษัทหรือสำนักงานบัญชี ในเขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน น่าจะทำให้ความเข้าใจต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจ และปัจจัยด้านความถูกต้องของรายงานทางการ

เงินน่าจะมีผลต่อภาวะความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบาง

พลี จังหวัดสมุทราปราการ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี 

เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขต

บางพลี สมุทรปราการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจและปัจจัยด้านความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงินที่มีผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

สมุทรปราการ 

บททวนวรรณกรรม 

 ความเข้าใจในรายงานทางการเงิน 

 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กําหนดความหมายของงบการเงิน ไว้ว่า งบการเงิน 

หมายถึงรายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะ

รายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ

หุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบ

การเงิน 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (กง.201) การเงินธุรกิจ (ภาค 2/2560) ได้อธิบาย รายงาน

ทางการเงิน (Financial Reporting) แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Qualitative 

Information) คือ เป็นรายงานข้อมูล ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ผลกระทบที่มีต่อกิจการไม่

ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ก็ตาม และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Information) ข้อมูลประเภทนี้จะ

แสดงออกมาเป็นตัวเลข หรืองบการเงินนั้นเอง 

 ภัทราพร จิตสร้างบุญ (2561) กล่าวว่า การวัดความรู้ความเข้าใจเป็นการวัดระดับความสามารถ

ในการจดจำ พิจารณาข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้รับการผสมผสานกับประสบการณ์เดิมของตนเอง และ

สามารถวัดได้จากการทดสอบ ผู้วิจัยจึงนำทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ มาทดสอบผู้ตอบแบบสอบถาม

ในด้านความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย 

 มาตรฐานการบัญชี 

 สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างกระบวนการ

กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 จุรี วิชิตธนบดี  (2543) กล่าวว่า มาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ การผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน
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ระดับปานกลางโดยมีความรู้ความเข้าใจสูงสุดในมาตรฐานการบัญชีเรื ่อง การรับรู้รายได้ รองลง มาคือ 

มาตรฐานการบัญชีเร่ือง การเช่าซื้อด้านผู้ให้เช่า และไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ คือเร่ืองมาตรฐานการบัญชี

เรื่อง แม่บทการบัญชีเรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา รองมาคือ มาตรฐานการบัญชีเรื่อง การบัญชี

ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

 ประสบการณ์ 

 เดวิด เอ. โคล์บ ได้นำเสนอว่าการที่จะนำทฤษฎีนี้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้ จำเป็นต้องผ่านวงจรทั้ง 

4 ข ั ้น (Experiential Learning Cycle : ELT Cycle) ซ ึ ่ งประกอบไปด ้วยการนำต ัวเองเข ้าไปอย ู ่ ใน

ประสบการณ์ หรือ สถานการณ์ใหม่ หรือ การตีความประสบการณ์ท ี ่ เก ิดขึ ้นมาใหม่ ( Concrete 

Experience) เมื ่อเราได้เข้าไปรับประสบการณ์ใหม่นั ้น ก็มักทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่าง

ประสบการณ์และความเข้าใจ ในขั้นนี้เป็นการลองสะท้อน ลองทบทวนให้เกิดการตกผลึกความคิด ความรู้สึก 

และอารมณ์ โดยอาศัยวิธีการตั้งคำถาม (Reflective Observation of the New Experience) 

 ความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือ 

 สภาวิชาชีพบัญช(ี 2547 : 26-30) ได้ให้คำนิยาย ด้านความครบถ้วน (Completeness) หมายถึง 

ข้อมูลในงบการเงินที่จัดทำขึ้นมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดของความมีนัยสำคัญซึ่งต้องคำนึงถึงการแสดง

ข้อมูลที่เป็นมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สภาวิชาชีพบัญชี( 2547 : 26-30) ได้ให้คำนิยามด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง 

ข้อมูลที่จัดทำขึ้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างมีนัยสำคัญไม่มีความผิดพลาด โดยไม่มีความลำเอียงในการ

นำเสนอข้อมูลที่อาจทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ ถือว่าเป็น

ข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่ใช้ในรูปแบบของงบการเงิน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ 

 - ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และอาชีพ 

 - ปัจจัยด้านการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจ ประกอบด้วย การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำ

บัญชี ความเข้าใจในขั้นตอนจัดทำบัญชีของจัดทำบัญชี ประสบการณ์ในการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี มีความรู้

เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี 

 - ปัจจัยด้านความถูกต้องของรายงานทางการเงินตรงตามหลักการและความถูกต้องตรงตาม

มาตรฐานบัญชี ความครบถ้วนของรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือของรายงาน

ทางการเงิน 

2. ตัวแปรตาม คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วิธีดำเนินการวิจัย 
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 ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research 

design) ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ประมวลผล

ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัย 3 ท่านตรวจสอบ

ความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 

3 ท่าน และทำการตรวจสอบสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญไปลองใช้ (Try Out) กับผู้จัดทำบัญชี และผู้สอบบัญชี จำนวน 30 

ชุด นำแบบทดสอบไปทดสอบความเชื่อมั่นรวม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficients) ในการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.953 ค่า

ความเชื่อมั่นของแต่ละข้อคำถามต้องมีค่ามากกว่า 0.70 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว จึงได้นำข้อมูลนั้นมาประมวลผลด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

    1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และอาชีพ 

    1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

ปริมาณ ได้แก่ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

จัดทำบัญชี ความเข้าใจในขั้นตอนจัดทำบัญชีของจัดทำบัญชี ประสบการณ์ในการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี มี

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ปัจจัยด้านความถูกต้องของรายงานทางการเงินตรงตามหลักการและ

ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญชี ความครบถ้วนของรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน มีความ

น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของ

พนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

 1. ผลการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

 1.1 พนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการให้คะแนนด้านความเข้าใจต่อรายงานทาง

การเงินอยู่ในระดับมาก โดยส่วนมากให้คะแนนความเข้าใจต่อรายงานทางการเงินของตนเองอยู่ในระดับมาก 

โดยวัดจากระดับความเข้าใจในงบรายงานทางการเงิน ประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและ

ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544) ได้
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เสนอว่า ประสบการณ์เป็นแหล่งของการเรียนรู้และพัฒนา Kolb’s model เป็นวงจรของการเรียนรู้ที่การ

ได้รับความรู้ ทัศนคติ และทักษะจะอยู่ในกระบวนการ 4 องค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ได้แก่ 

ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete experience) การสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective observation) 

มโนทัศน์เชิงนามธรรม(Abstract conceptualization)และการทดลองปฏิบัติ(Active experimentation) 

ด้านการวัดความเข้าใจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภัทราพร จิตสร้างบุญ (2561) กล่าวว่า การวัดความรู้

ความเข้าใจเป็นการวัดระดับความสามารถในการจดจำ พิจารณาข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้รับการผสมผสาน

กับประสบการณ์เดิมของตนเอง และสามารถวัดได้จากการทดสอบ ผู้วิจัยจึงนำทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความ

เข้าใจ มาทดสอบผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย 

ด้านความรู้เกี ่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จุรี วิชิตธนบดี  (2543) กล่าวว่า 

มาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การผลการศึกษา

พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 

 2. ผลการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์และอาชีพ 

สามารถสรุปได้ทั้งนี้  

 2.1 จากการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวม ปัจจัยด้านเพศต่างกันไม่มีผลต่อความเข้าใจ

ของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพนักงานบัญชีที่

มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์และอาชีพต่างกัน ทำให้ความเกิดความเข้าใจ

ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และหากจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศต่างกัน ทำให้มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินต่างกัน อายุต่างกัน ทำให้ความเข้าใจ

เก่ียวกับรายงานทางการเงินของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินต่างกัน สถานภาพ ต่างกัน ทำให้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินต่างกัน ระดับการศึกษา ต่างกัน ทำให้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินต่างกัน ตำแหน่งต่างกัน ทำให้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน ทำให้

ความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินต่างกันและอาชีพต่างกัน ทำให้

ความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินต่างกัน 

 3. ผลการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีผลต่องบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถสรุปได้ทั้งนี้ 

 3.1 จากการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม จำแนกตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน
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เบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการตา่งกัน 

โดยพบว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม คือด้านประสบการณ์ในการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชี โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจ

และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน อื่น ๆ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ด้านความ

เข้าใจในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้านตรงตามหลักการและความถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญชี ด้านความ

ครบถ้วนของรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน และด้านความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ไม่มี

ผลต่อความความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ โดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 3.2 จากการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบแสดงฐานะทางการเงินความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของ

พนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน โดยพบว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อความเข้าใจของนัก

บัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบแสดงฐานะทาง

การเงินคือด้านประสบการณ์ในการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยมี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจและความถูกต้องของ

รายงานทางการเงิน อื่น ๆ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ด้านความเข้าใจในขั้นตอนการ

จัดทำบัญชีด้านตรงตามหลักการและความถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญชี ด้านความครบถ้วนของ

รายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน และด้านความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ไม่มีผลต่อความ

ความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย

ภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 3.3 จากการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบกำไรขาดทุนความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี 

เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน โดยพบว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงาน

ทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบกำไรขาดทุนคือด้านประสบการณใ์น

การทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ส่วนการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน อื่น ๆ ได้แก่ ด้าน

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ด้านความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้านตรงตามหลักการและ

ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญชี ด้านความครบถ้วนของรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน และ

ด้านความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ไม่มีผลต่อความความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงิน

ของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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 3.4 จากการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของ

พนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน โดยพบว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อความเข้าใจของนัก

บัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จคือด้านประสบการณ์ในการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยมี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วนการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจและความถูกต้องของ

รายงานทางการเงิน อื่น ๆ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ด้านความเข้าใจในขั้นตอนการ

จัดทำบัญชีด้านตรงตามหลักการและความถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญชี ด้านความครบถ้วนของ

รายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน และด้านความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ไม่มีผลต่อความ

ความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย

ภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 3.5 จากการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทาง

การเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน โดยพบว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อความ

เข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ คือด้านประสบการณ์ในการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชี ด้านความครบถ้วนของรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน และด้านความ

น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการประเมินประสิทธิภาพ

ความเข้าใจและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน อ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี 

ด้านความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้านตรงตามหลักการและความถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญช ีไมม่ี

ผลต่อความความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงิ นของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ โดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 3.6 จากการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบกระแสเงินความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี 

เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน โดยพบว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงาน

ทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านงบกระแสเงินคือด้านประสบการณใ์น

การทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ส่วนการประเมินประสิทธิภาพความเข้าใจและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน อื่น ๆ ได้แก่ ด้าน

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ด้านความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้านตรงตามหลักการและ

ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานบัญชี ด้านความครบถ้วนของรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน และ
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ด้านความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ไม่มีผลต่อความความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงิน

ของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 3.7 จากการศึกษาความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านหมายเหตุประกอบงบการเงิน ความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของ

พนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการต่างกัน โดยพบว่าตัวแปรอิสระมีผลต่อความเข้าใจของนัก

บัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน คือด้านประสบการณ์ในการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี ด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและด้าน

ความน่าเชื ่อถือของรายงานทางการเงิน โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วนการประเมิน

ประสิทธิภาพความเข้าใจและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน อื่น ๆ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การจัดทำบัญชี ด้านความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้านตรงตามหลักการและความถูกต้องตรงตาม

มาตรฐานบัญชี และด้านความครบถ้วนของรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ไม่มีผลต่อความความ

เข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ข้อแนะนำ 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของ

พนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา คือด้ านความจำกัด

ของเนื้องาน ที่ยังคงปฏิบัติในส่วนเดิม หากมีการแลกเปลี่ยนหรือขยับหน้าที่งานในระหว่างองค์กร อาจช่วย

เพิ่มเติมความเข้าใจของนักบัญชีต่อรายงานทางการเงินของพนักงานบัญชี เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรเพิ่มข้อคำถามเพื่อวัดความเข้าใจของพนักงานบัญชีที่มีต่องบรายงานทางการเงินในด้านงบต่าง ๆ ที่

ส่งผลต่อความเข้าใจ เพื่อให้ข้อมูลในงานวิจัยมีความแม่นยำและตอบสนอง ต่อผลการวิจัยในครั้งต่อไป 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพียง เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ดังนั้นควรขยายพื้นที่ใน

การศึกษาวิจัยในคร้ังถัดไป  

 

เอกสารอ้างอิง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556) ความหมายของคำว่าบริการ  

กิตติคุณ แสงนิลและประสพชัย พสุนนท (2561) ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความแม่นยำและความ 

 เที่ยงตรง 
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (กง.201) การเงินธุรกิจ (ภาค 2/2560) ได้อธิบาย รายงานทางการเงิน  

 (Financial Reporting) 

จุรี วิชิตธนบดี . (2543). ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ของผู้ประกอบวิชาชีพการ 

 บัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุรี วิชิตธนบดี.เชียงใหม่ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ภัทราพร จิตสร้างบุญ (2561) การเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณค่าตราสินค้าของนิสิตปริญญาตรี 

 ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พระราชบัญญัติการบัญชี (2543) การกําหนดความหมายของงบการเงิน 

สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับปรับปรุงปี 2563) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน 

 การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

 

 

 

 

 


