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บทความวิจัย

บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ส่งผลต่อ

คณุภาพรายงานงบการเงินขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยคือ นกัวชิาการเงนิและบัญชีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา จ�านวน 152 คน  

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถิต ิได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 

และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ในด้านการประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร 

ด้านการใช้ความรูต้ามมาตรฐานวชิาชีพ  และด้านการประกอบวชิาชพีโดยมคีวามสามารถเพยีงพอ ส่งผลต่อคณุภาพรายงาน

งบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยส่งผลถึงร้อยละ 37.80 และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของนักบัญชี ในด้านการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เก่ียวข้อง และด้าน

ความระมดัระวงัรอบคอบ ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา โดยส่งผล 

ถึงร้อยละ 40.50 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมาสามารถน�าผล

การวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางบัญชี ให้มีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติงานที่

เป็นมาตรฐาน และมีการน�าเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพ ท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ได้

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ค�าส�าคัญ: ความรู้ความสามารถ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน คุณภาพรายงานงบการเงิน
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the accountants’ knowledge competency and  

performance standards that affected the quality of financial statement reports of the subdistrict  

administrative organizations in Nakhon Ratchasima Province. A questionnaire was employed to collect 

the data. The research samples were 152 finance and accounting technical officers working at the  

subdistrict administrative organizations in Nakhon Ratchasima Province. The statistical methods analyzed 

with statistical package were the percentage, mean score, standard deviation (S.D.), correlation and 

multiple regression. 

The results reveal that the accountants’ knowledge competency in terms of  being determined 

and hard working in profession, applying knowledge according to professional standards, abundant  

competency of profession affected the quality of financial statement reports of the subdistrict  

administrative organizations in Nakhon Ratchasima Province with 37.80 percent. The accountants’  

performance standards in terms of conforming the professional standards and the involved  

academic standards, and being cautious and prudent affected the quality of financial statement reports 

of the subdistrict administrative organizations in Nakhon Ratchasima Province with 40.50 percent at the  

significant level of 0.05. The subdistrict administrative organizations in Nakhon Ratchasima Province 

can take the research results to be used as a guideline for developing the accountants’ potentials so 

that they will have knowledge competency, conform the standards as well as present the qualified  

accounting information so that the involved parties can take that information to be used correctly  

and rapidly.  

KEYWORDS: Knowledge competency, Performance standards, Quality of financial statement reports
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บทน�า
ปัจจุบันนักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการ

บริหารจัดการภายในองค์กรมากกว่าในอดีต ในฐานะที่เป็น

ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้รับจากนัก

บัญชีนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถ

สะท้อนภาพด�าเนนิงานทีแ่ท้จรงิขององค์กรได้ (สรุนิทร์ ภกัด ี 

ส�านักงานบัญชี, 2557, ออนไลน์) ดังนั้น นักบัญชีของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถอยูต่ลอดเวลา การพัฒนาความรูเ้หล่านัน้จะน�า

ไปสูก่ารพฒันาองค์กรให้ดียิง่ข้ึน เพราะการปฏบัิตงิานต้องใช้

ความรู้ความสามารถ ความช�านาญในการปฏิบัตงิานวชิาชพี

บัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียร

พยายาม และความระมดัระวงัรอบคอบ เพือ่ท่ีจะปฏบัิตหิน้าท่ี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจได้

ว่ามีผลงานทางวิชาชีพอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ (สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553: 72)

ความรูค้วามสามารถและมาตรฐานในการปฏบัิตงิาน  

เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการควบคุมและการด�าเนินงานของนักบัญชีให้ถูกต้อง

ตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีโดยสภาวชิาชพีบญัชี ได้จดัท�า 

จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นและมีข ้อ

ก�าหนดต้องปฏิบัติในเรื่องของความรู้ความสามารถของนัก

บัญชีต้องประกอบด้วยการใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

การประกอบวชิาชีพโดยมคีวามสามารถเพยีงพอ การประกอบ 

วิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร และการศึกษา 

หาความรู้และความช�านาญเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจาก

นั้นนักบัญชีจะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย 

การประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง ปฏบิติังานด้วยความระมดั 

ระวังรอบคอบ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 

2553: 72) การที่นักบัญชีมีความรู ้ความสามารถและ 

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดการรายงานงบ

การเงินท่ีถูกต้องและมีคุณภาพ ซึ่งการรายงานงบการเงิน

ให้มคีณุภาพนัน้ข้อมลูทีป่รากฏในรายงานงบการเงนิจะต้อง

เข้าใจได้ในทนัททีีผู่ใ้ช้งบการเงนิดังกล่าว โดยมข้ีอสมมตทิีว่่า 

ผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิง

เศรษฐกิจและการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะ

ศึกษาข้อมูลดังกล่าวนั้น มีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 

เพราะข้อมูลทีม่ปีระโยชน์ต้องเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจของ

ผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต้องช่วย

ให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่าน

มาของงบการเงินได้ ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต้องเชื่อถือได้ 

ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติของความเชื่อถือได้หากปราศจาก

ความผิดพลาดท่ีมีนัยส�าคัญและความล�าเอียง ซึ่งท�าให้ผู้ใช้

งบการเงินมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

ของข้อมลูทีต้่องการให้แสดงหรอืควรแสดง นอกจากนัน้ผูใ้ช้ 

งบการเงนิจะต้องสามารถเปรยีบเทียบงบการเงนิของกจิการ

ในรอบระยะเวลาท่ีต่างกัน ท่ีส�าคัญข้อมูลดังกล่าวนั้นจะ 

ต้องมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ (นิพันธ์  

เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554: 4-13)

จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรู้ความสามารถและมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบ

การเงนิขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา 

เพื่อน�าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทางบัญชี ให้มีความรู้ความสามารถ 

มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และมีการน�าเสนอข้อมูล

ทางการบัญชีที่มีคุณภาพ ท�าให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�า

ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์
1) เพือ่ศกึษาระดบัความรูค้วามสามารถของนกับญัชี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

2) เพื่อศึกษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ

นักบัญชีขององค์การบริหารส่วนต�าบล

3) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของรายงานงบการเงิน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

4) เพื่อศึกษาความรู้ความสามารถ และมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ

รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมา
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สมมติฐาน 

1) ความรู้ความสามารถของนักบัญชีมีความสัมพันธ์

และส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานงบการเงนิขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดนครราชสีมา

2) มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีมีความ

สัมพันธ์และส่งผลต่อคุณภาพราย งานงบการเงินของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดนครราชสีมา 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

และการปฏบิตังิานของนกับญัชขีององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ให้มมีาตรฐานและเป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติ

วิชาชีพ พ.ศ. 2547

2) ผูป้ฏิบติังานทางด้านการบญัชขีององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ

งานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและทันสมัย

อยู่เสมอ

3) ผลทีไ่ด้จากการวจัิยสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลให้มคีณุภาพและตรงกบัความต้องการในการใช้ข้อมลู 

และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย

การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกบัการวจัิย  

ดังนี้

ความรู้ความสามารถของนักบญัช ีผู้วจิัยไดศ้ึกษาข้อ

บังคับของสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชปูถมัภ์, 2553) ซ่ึงระบุว่าความรูค้วามสามารถ  

ประกอบด้วย 4 ด้าน คอื  1) ด้านการใช้ความรูต้ามมาตรฐาน

วิชาชีพ 2) ด้านการประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถ

เพียงพอ 3) ด้านการประกอบวิชาชีพด้วยความมุ ่งมั่น 

และขยันหมั่นเพียร และ 4) ด้านการศึกษาหาความรู้และ

ความช�านาญเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อบังคับ

ของสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่องจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) ซ่ึงระบุว่ามาตรฐานใน 

การปฏบิตังิาน ประกอบด้วย 2 ด้านคอื 1) ด้านการประกอบ

อาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้อง และ 2) ด้านความระมัดระวังรอบคอบ

คุณภาพรายงานงบการเงิน ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะ

เชิงคณุภาพของงบการเงนิตามแม่บทการบัญชี (สภาวชิาชพี

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) ซึ่งระบุว่าคุณภาพ

รายงานงบการเงิน ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) ด้านความ

เข้าใจได้ 2) ด้านความเกีย่วข้องกับการตัดสนิใจ 3) ด้านความ 

เช่ือถอืได้ และ 4) ด้านการเปรยีบเทยีบกนัได้ (ในขณะท�าวจิยั 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังไม่ประกาศใช้

กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรงุ 2557) 

และยงัไม่ประกาศยกเลกิ แม่บทการบญัชี (ปรบัปรงุ 2552))

นอกจากนัน้ผูว้จิยัยงัได้ศกึษางานวจิยัของ Costello 

and Moerman (2009) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ

คุณภาพรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการท�าสัญญาหนี้ และ

ศึกษางานของ Daske and Gebhardt (2006) ที่ได้ศึกษา 

เกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานงบการเงนิและการรบัรู้คุณภาพ 

การเปิดเผยข้อมูล โดยได้ท�าการศึกษากว่า 7,000 บริษัท  

ที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรปและอื่นๆ อีกมากมายทั่วโลก 

โดยการใช้มาตรฐานการรายงานงบการเงนิระหว่างประเทศ 

(IFRS)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ซึ่งในการวิจัยเรื่อง ความรู ้ความสามารถและ

มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพ

รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมา ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดดังกล่าวมาเป็นตัวแปรใน

การวิจัย 

วิธีด�าเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด�าเนินการในลักษณะ

การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจก

แบบสอบถามให้กับนักวิชาการเงินและบัญชีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักวิชาการ

เงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมา มีจ�านวนทั้งสิ้น 243 คน (กรมส่งเสริม 

การปกครองส่วนท้องถิน่, 2557,ออนไลน์) ผูว้จิยัคดิค�านวณ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยวิธีการค�านวณ

ของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 727) ซึ่งได้ก�าหนด

ความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้

จ�านวน 152 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  

Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก (Lottery  

Method) เพือ่เลอืกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแล้วเกบ็ข้อมลู 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับนักวิชาการเงิน 

และบัญชี (ซ่ึงในแต่ละองค์การบริหารส่วนต�าบล 1 แห่ง  

จะมีนักวิชาการเงินและบัญชีเพียง 1 คน)

เครื่องมือ
1) เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ

แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน�าเสนอ

รายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอน

ดังน้ี (1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน�า

แบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน 

เพื่อท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) และหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Item Objective  

Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00 จ�านวน 50 ข้อ (2) การหา 

ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยน�าแบบสอบถามที่ 

ปรบัปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กบันกัวชิาการเงิน 

และบัญชีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจังหวดันครราชสีมา  

ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 30 ชดุ เพือ่ท�าการหาข้อบกพร่อง 

หรือข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในแบบสอบถาม และน�าแบบสอบถาม 

ที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดย 

ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha 

ได้ค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.76 – 0.95

3) การเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยผูว้จิยัและผู้ช่วยนกัวิจัย 

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมท้ังจัดส่งทาง

ไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามตามท่ี

อยู่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา  

โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม 

แล้วท�าการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้แบบ 

สอบถามกลับมาครบจ�านวน 152 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็น

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ  

(Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ความรู ้

ความสามารถของนกับญัช ีส่วนที ่3 มาตรฐานในการปฏบิตัิ

งานของนกับัญชี และส่วนท่ี 4 คณุภาพของรายงานงบการเงนิ

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ใช้วธิกีารหาค่าเฉลีย่ (Mean)  

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Correlation Coefficient  

ในการแสดงความ สัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถ

และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีกับคุณภาพ

รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบล และ  

4) การวิเคราะห์ความรู้ความ สามารถและมาตรฐานในการ

ปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงนิขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย

ใช้สมการโครงสร้าง ดังนี้
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โดยที่                                                                         

x  แทน ค่าเฉลี่ย                           

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

C  แทน ค่าคงที่                           

N  แทน จ�านวน                            

r   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์      

R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์                    

    พหุคณู                                         

R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ    

B  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย       

Beta แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป        

               คะแนนมาตรฐาน                                

B
1
, B

2
, …,B

6
 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ

    ตัวแปรอิสระแต่ละตัว

R2adj แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการ

    ก�าหนดที่ปรับแล้ว                                       

Std. Error แทน ค่าความคลาดเคลื่อน       

S.E.
est

 แทน ค่าความคลาดเคลื่อน  

    มาตรฐานการพยากรณ์                                             

X
t
  แทน      ภาพรวมความรู้ความสามารถ 

                       ของนักบัญชี                                                 

X
1
   แทน      ด้านการใช้ความรูค้วามสามารถ

    ตามมาตรฐานวิชาชีพ

X
2
       แทน ด้านการประกอบวิชาชีพโดยมี

                       ความสามารถเพียงพอ

X
3 

 แทน ด้านการประกอบวิชาชีพด้วย

                       ความมุง่มัน่และขยนัหมัน่เพยีร                     

X
4
  แทน ด้านการศึกษาหาความรู้และ

                  ความช�านาญเพิ่มเติมอย่าง

   ต่อเนื่อง                                         

Y
t
  แทน ภาพรวมมาตรฐานในการ

                  ปฏิบัติงานของนักบัญชี

Y
1 

 แทน ด้านการประกอบวิชาชีพให้ 

                  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

                  และมาตรฐานทางวิชาการ

Y
2
  แทน ด้านความระมัดระวังรอบคอบ

Z
t
  แทน ภาพรวมคุณภาพรายงานงบการเงิน

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักวิชาการ

เงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายุมากกว่า 35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี

ประสบการณ์ในการท�างานในองค์การบริหารส่วนต�าบล

เป็นเวลา 6–10 ปี ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ดังนี้

จากตาราง 1 นกับญัชขีององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความรู้ความสามารถ

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักบัญชี

มีความรู้ความสามารถในระดับมากทุกด้าน โดยมีความรู้ 

ความสามารถในด้านการประกอบวชิาชพีด้วยความมุง่ม่ันและ 

ขยนัหม่ันเพยีรเป็นอนัดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านการศกึษา

หาความรูแ้ละความช�านาญเพิม่เตมิอย่างต่อเนือ่ง  ด้านการใช้ 

ความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และด้าน 

การประกอบวชิาชพีโดยมคีวามสามารถเพยีงพอ ตามล�าดบั

ตาราง 1 ความรู้ความสามารถของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม

ความรู้ความสามารถของนักบัญชี X S.D. ระดับ อันดับ

1. ด้านการใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.90 0.45 มาก 3

2. ด้านการประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถเพียงพอ 3.87 0.44 มาก 4

3. ด้านการประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและ  4.44 0.44 มาก 1

ขยันหมั่นเพียร        

4. ด้านการศึกษาหาความรู้และความช�านาญเพิ่มเติม 4.15 0.47 มาก 2

อย่างต่อเนื่อง 

 รวม 4.09 0.34 มาก
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จากตาราง 2 นกับัญชขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจังหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมมมีาตรฐานในการปฏบิตังิาน 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักบัญชีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในระดับมากทุกด้าน โดยมีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานในด้านความระมัดระวังรอบคอบ เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

จากตาราง 3 รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ใน 

ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายงานงบการเงินมีคุณภาพดีทุกด้าน โดยมีคุณภาพในด้านความเชื่อถือได้  

เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านการเปรียบเทียบกันได้ และด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 

ตามล�าดับ 

ตาราง 2 มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม

มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี X  S.D. ระดับ อันดับ

1. ด้านการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 4.05 0.39 มาก 2

วิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการ 

2. ด้านความระมัดระวังรอบคอบ 4.33 0.44 มาก 1

 รวม 4.19 0.38 มาก

ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถของนักบัญชีกับคุณภาพรายงานงบการเงินของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา 

 ตัวแปร X
1
 X

2
 X

3
 X

4
 VIF

  X 3.89 3.86 4.43 4.15 

 S.D. 0.45 0.44 0.44 0.47

 Z
t
 0.394** 0.491** 0.488** 0.492**

 X
1
  0.487** 0.204** 0.392** 1.334

 X
2
   0.367** 0.620** 1.846

 X
3
    0.511** 1.361 

 X
4
     1.947

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตาราง 3 คุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม

คุณภาพรายงานงบการเงิน   X S.D. ระดับ อันดับ

1. ด้านความเข้าใจได้  4.16 0.44 ดี 2

2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 4.04 0.48 ดี 4

3. ด้านความเชื่อถือได้  4.31 0.45 ดี 1

4. ด้านการเปรียบเทียบกันได้  4.15 0.46 ดี 3

 รวม 4.16 0.38 ดี

จากตาราง 4 ความรู้ความสามารถของนักบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก ในระดับค่อนข้างต�่า-ปานกลาง (r=0.394,r=0.491,r=0.488,r=0.492)
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ตวัแปรอสิระของความรูค้วามสามารถของนกับัญชี แต่ละด้านมคีวามสมัพนัธ์กนั ซึง่อาจเกิดปัญหา Multicollinearity  

ผู้วิจัยจึงท�าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระ คือ ความรู้ความสามารถของ 

นักบญัชแีต่ละด้านมค่ีาตัง้แต่ 1.334 – 1.947 ซึง่มค่ีาน้อยกว่า 10 แสดงว่าตวัแปรอสิระไม่ถึงข้ันก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity  

(Black, 2006: 585) สามารถน�าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ดังตาราง 6

ตาราง 5 ความสมัพนัธ์ระหว่างมาตรฐานในการปฏบิตังิานของนกับญัชกีบัคณุภาพรายงานงบการเงนิ                 
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา

 ตัวแปร Y
1
 Y

2
 VIF

  X 4.04 3.86 

 S.D. 0.39 0.44

 Z
t
 0.573** 0.491**

 Y
1
  0.417** 1.211

 Y
2
   1.211

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตาราง 6 ความรู้ความสามารถของนักบัญชีส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา

ล�าดับที่ ความรู้ความสามารถของนักบัญชี B Std.Error Beta t P-value

 1 ด้านการประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและ

  ขยันหมั่นเพียร  (X
3
)               0.305 0.061 0.350 5.021* 0.000

 2 ด้านการประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถเพียงพอ (X
2
) 0.235 0.068 0.269 3.443* 0.001

 3 ด้านการใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ (X
1
) 0.162 0.063 0.192 2.588* 0.011

n=152, Constant=1.262, R=0.615, R2=0.378, R2adj=0.366, S.E.
est

=0.306, F=30.030

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 5 มาตรฐานในการปฏบิติังานของนกับญัชีมคีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพรายงานงบการเงนิขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก ในระดับปานกลาง (r=0.573, r=0.491) 

ตัวแปรอิสระของมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน (ดังตาราง 5) ซึ่งอาจจะท�าให้

เกิดปัญหา Multicollinearity ผู้วิจัยจึงท�าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระ 

คือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีแต่ละด้านมีค่า 1.211 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่ถึงขั้นก่อให้

เกิดปัญหา Multicollinearity (Black, 2006: 585) สามารถน�าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ได้ ในตาราง 7

จากตาราง 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) พบว่า ความรู้ความสามารถ

ของนักบัญชี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร (X
3
) ด้านการประกอบวิชาชีพโดยมี

ความสามารถเพยีงพอ (X
2
) และด้านการใช้ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานวชิาชพี (X

1
) ส่งผลกระทบต่อคณุภาพรายงาน

งบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 

37.80 (R2 =0.378) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์ S.E.est=0.306 ดังสมการ
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Z
t
 = 1.262+0.305X3+0.235X2+0.162X1

และจากตาราง 4 และ 6 พบว่าความรูค้วามสามารถของนกับญัชมีคีวามสมัพนัธ์และส่ง ผลกระทบต่อคณุภาพรายงาน

งบการเงินขององค์ การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ตาราง 7 มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา

ล�าดับที่ มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี B Std.Error Beta t P-value

 2 ด้านการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 0.434 0.068 0.445 6.403* 0.000

  และมาตรฐานทางวิชาการ (Y
1
) 

 3 ด้านความระมัดระวังรอบคอบ (Y
2
) 0.266 0.061 0.305 4.382* 0.000

n=152, Constant=0.849, R=0.636, R2=0.405, R2adj=0.397, S.E.
est

=0.299, F=50.627

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 7 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Regression) พบว่า มาตรฐานในการปฏบิตังิาน 

ของนักบัญชี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการ (Y
1
) และ

ด้านความระมัดระวังรอบคอบ (Y
2
) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 40.50 (R2 =0.405) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

การพยากรณ์ S.E.est=0.299 ดังสมการ

Z
t
 = 0.849+0.434Y

1
+0.266Y

2

และจากตาราง 5 และ 7 พบว่า มาตรฐานในการปฏบิตังิานของนกับญัชมีคีวามสมัพนัธ์และส่งผลต่อคณุภาพรายงาน

งบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถน�ามาอภิปรายได้ดังนี้

1) นกับญัชขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมมคีวามรูค้วามสามารถอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักบัญชีมีความรู้ความสามารถในระดับมากทุกด้าน โดย (1) ด้านการประกอบวิชาชีพด้วย

ความมุง่มัน่และขยนัหมัน่เพยีร พบว่า นกับญัชมีคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบตังิานด้านบญัชด้ีวยความโปร่งใส เป็นอสิระ เทีย่งธรรม  

และซื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  

มาประยุกต์ใช้ในงานด้านบัญชี และมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ ให้มีความสอดคล้องกับ 

มาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

บัญชี พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วย 

ความมุง่มัน่และขยนัหมัน่เพยีร  โดยนกับญัชต้ีองมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานด้วยความโปร่งใส อสิระ เท่ียงธรรม และซือ่สตัย์  

ปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิาน กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ และมุง่มัน่ขยนัหมัน่ เพียรในการปฏบิตังิานให้เสร็จส้ิน 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด (2) ด้านการศึกษาหาความรู้และความช�านาญเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง พบว่า นักบัญชีมีความสนใจ 

ใฝ่รู้ในสาขาอาชีพของตน และกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น เข้าอบรมด้านบัญชี ด้านเทคโนโลย ี

องค์ความรูใ้หม่ๆ เพือ่พฒันาประสทิธภิาพและความรูค้วามสามารถของตนให้ดยีิง่ข้ึน มกีารขวนขวายหาความรูด้้านการบญัชี

อย่างต่อเน่ืองสม�า่เสมอ สามารถน�าความรู้ไปบรูณาการใช้ในการปฏบิตังิานได้ และมกีารเพิม่ระดบัความสามารถในการท�างาน
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ทางด้านบัญชี โดยการเรียนรู้มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

อยู่ตลอดเวลา สามารถน�ามาปรับใช้ในการท�างานได้ ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร  แจ่มศรี (2554) ที่ได้ 

ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการเรียนรู้ทางการบัญชีอย่าง

ต่อเน่ืองที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในจังหวัด

นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ท�าบัญชีมีความคิดเห็น

เกีย่วกับการมกีารเรยีนรูท้างการบญัชอีย่างต่อเนือ่งโดยรวม  

และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน (3) ด้านการใช้

ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ พบว่า  นักบัญชี

มคีวามรูค้วามสามารถทางด้านคอมพวิเตอร์และสามารถใช้

งานได้ดี นักบัญชีได้ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอและเปิด

เผยข้อมลูให้เป็นไปตามแม่บทการบญัช ีมคีวามรูค้วามเข้าใจ 

เก่ียวกับลกัษณะบทบาทและผลกระทบของพระราชบญัญตัิ

วชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 ต่อวชิาชพีการบญัช ีซึง่สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ศวิวงศ์ เพชรจลุ (2552) ท่ีได้ศกึษาเรือ่ง ผลกระทบ 

ของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยี

สารสนเทศต่อคุณภาพก�าไรของธรุกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ 

ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มี

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการมคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาชพี 

บัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่

ในระดบัมากทกุด้านเช่นกนั (4) ด้านการประกอบวชิาชพีโดย

มีความสามารถเพียงพอ พบว่า นักบัญชีมีความสามารถใน

การใช้ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในงาน

ด้านบญัช ีสามารถตอบปัญหาด้านบญัชใีห้กบัผูบ้รหิารได้ถกู

ต้องและชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีอย่างมี

เหตุผลและทนัเวลา โดยใช้เทคนคิทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องประกอบวชิาชพี โดยมคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัิ

งานให้ส�าเร็จได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด โดยผลการวิจัย 

ในภาพรวมและรายด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์  

มีมาก และรติกร บุญสวาท, 2558) ที่ได ้ศึกษาเรื่อง  

สภาพแวดล้อมในการท�างาน และความรู้ความสามารถของ 

นักบัญชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีมีความรู้ความสามารถใน 

ภาพรวมและรายด้านในระดับมากเช่นเดียวกัน

2) นักบัญชีขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมา โดยภาพรวมมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักบัญชีมี

มาตรฐานในการปฏบิตังิานในระดับมากทกุด้าน โดย (1) ด้าน

การประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวังรอบคอบ พบว่า  

นักบัญชีมีความกระตือรือร้นในการท�างาน ปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอนโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  

ที่เก่ียวข้อง สามารถจัดท�าบัญชี โดยยึดหลักความถูกต้อง 

ส่งผลให้รายงานงบการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้  

นักบัญชีมีวินัย ความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบใน 

การท�างานอย่างผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีีด่ ีซ่ึงสอดคล้องกับ 

ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่ง จรรยาบรรณของ 

ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และ

ด้วยความช�านาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทาง

วชิาการทีเ่กีย่วข้อง (2) ด้านการประกอบอาชพีให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  

พบว่า นักบัญชีมีการจัดท�าบัญชีโดยมุ่งเน้นข้อมูลให้มีความ

น่าเชื่อถือตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเรียนรู้ 

และมีการปรบัตวัอย่างต่อเนือ่งกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่

เกดิขึน้ มคีวามเข้าใจในการด�าเนนิธรุกจิต่างๆ พร้อมปรับตวั 

เข้าสู่การพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานที่เพิ่มสูงข้ึนอย่าง

สม�า่เสมอ ซึง่สอดคล้องกบัข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ีฉบบัที่ 

19  เรือ่ง  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบัญช ีพ.ศ. 2553   

(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) ที่กล่าวว่า 

ผูป้ระกอบวชิาชีพบัญชีต้องประกอบวชิาชีพให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานวชิาชีพบัญชีและมาตรฐานทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง

3) คุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา โดยภาพรวมมคีณุภาพอยู่

ในระดบัด ีเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า รายงานงบการเงนิ 

มีคุณภาพในระดับดีทุกด้าน โดย (1) ด้านความเชื่อถือได้  

พบว่า รายงานงบการเงินมีหลักฐานในการจัดท�าข้อมูล 

ทางการบัญชีอย่างน่าเชื่อถือ มีการบันทึกรับรู้รายการด้วย 

มลูค่าทีแ่น่นอน สามารถตรวจสอบได้ ปราศจากความล�าเอยีง  
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บทความวิจัย

และมีการรับรู้และการวัดมูลค่ารายการทางการบัญชีตาม

หลักความระมัดระวัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิพันธ์  

เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2554) ที่กล่าวว่า  

ข้อมูลในรายงานต้องเชื่อถือได้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช ้

งบการเงิน ข้อมูลที่เชื่อถือได้ต้องไม่มีความผิดพลาดท่ีมี

นัยส�าคัญและความล�าเอียง (2) ด้านความเข้าใจได้ พบว่า

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการจัดท�ารายงานทางการเงิน

อย่างถกูต้องและเป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

มีการน�าเสนอข้อมูลและรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ 

ต่อการน�าไปใช้ตัดสนิใจในการบรหิารงาน และมกีารใช้ภาษา 

ที่เข้าใจง่ายในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ 

รายงานทางการเงินสามารถเข้าใจได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิ 

ของ นิพนัธ์ เหน็โชคชยัชนะ และศลิปพร ศรจีัน่เพชร (2554)  

ที่กล่าวว่า ข้อมูลทางการบัญชีต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถเข้าใจในข้อมูลที่น�าเสนอได้ งบการเงินจะเป็น

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ที่มีความรู้พื้นฐานอย่าง

เพียงพอ แม่บทการบัญชีจึงมีข้อสมมติว่า ผู้ใช้ข้อมูลทาง 

การบญัชต้ีองมคีวามรู้ ความเข้าใจในธรุกจิและเหตกุารณ์ทาง

เศรษฐกิจพอสมควร อีกทั้งมีความพยายามและความตั้งใจ

ตามควรทีจ่ะศกึษาข้อมลูนัน้ (3) ด้านการเปรยีบเทยีบกนัได้  

พบว่า รายงานงบการเงนิมกีารน�าเสนอรายงานทางการเงนิ 

เป็นลักษณะเดียวกันทุกงวดบัญชี มีการจัดท�างบการเงินให้

สามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินในอดีต เพื่อคาดคะเน 

แนวโน้มของฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลได้ และมีการน�าเสนอนโยบายการ

บัญชีและรายงานทางการเงินที่เป็นรอบระยะเวลาเดียวกัน

และสามารถน�าไปประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้    

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ สนุนัทา ปาสาเลา (2555) ทีไ่ด้ 

ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาล  

ในการบริหารกับคุณภาพรายงานงบการเงินของสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา ผลศึกษาพบว่า คุณภาพ

รายงานงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

นครราชสีมา ด้านการเปรียบเทียบกันได้ โดยภาพรวมมี

คุณภาพอยู่ในระดับดีเช่นกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ  

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจ่ันเพชร (2554)  

ที่กล่าวว่า การเปรียบเทียบงบการเงิน หมายถึง การเปรียบ 

เทียบงบการเงินของกิจการเดียวกันในรอบระยะเวลาบัญชี 

ต่างกัน หรอืการเปรยีบเทียบงบการเงนิของกิจการต่างกนัใน 

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน การเปรียบเทียบกันได้ท�าให ้

ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินและคาดคะเนแนวโน้มของ 

ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของ 

กจิการท่ีเปรยีบเทียบได้ งบการเงนิท่ีเปรยีบเทยีบกนัได้จะให้ 

ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (4) ด้าน 

ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ พบว่า องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมกีารน�าเสนอข้อมลูงบการเงนิท่ีเหมาะสมส�าหรบั

ผู ้ใช้งบการเงินโดยท่ัวไป เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  

รายงานงบการเงนิให้ความส�าคญักบัข้อมลูท่ีจะส่งผลกระทบ 

ต่อการประเมินองค์กรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเสี่ยง 

หรือโอกาสท่ีจะได้รับ และมีการจัดเตรียมข้อมูลที่จะช่วย 

ในการคาดคะเนหรือยืนยันข้อผิดพลาดของการประเมิน 

ทีผ่่านมาเพือ่ประเมนิสถานการณ์ของฝ่ายบรหิารในอนาคต  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สนุนัทา ปาสาเลา (2555)  ทีไ่ด้ 

ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารกับคุณภาพรายงานงบการเงินของสหกรณ์ 

การเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา ผลศึกษาพบว ่า  

คุณภาพรายงานงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน 

จังหวัดนครราชสีมา ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเช่นกัน และสอดคล้อง 

กับแนวคิดของ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร  

ศรีจ่ันเพชร (2554) ท่ีกล่าวว่า ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

ประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้ โดย 

ผลการวิจัยในภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ฐิติรัตน์ มีมาก และรติกร บุญสวาท, 2558) ที่ได้ศึกษา

เรือ่งสภาพแวดล้อมในการท�างาน และความรูค้วามสามารถ

ของนกับญัชทีีส่่งผลต่อคณุภาพรายงานการเงนิของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการศึกษาพบว่า รายงานการเงินมีคุณภาพในภาพรวม

และรายด้านในระดับดีเช่นเดียวกัน

4) ความรู้ความสามารถของนักบัญชีมีความสัมพันธ์

ในทางบวกกับคุณภาพรายงานงบการเงิน และความรู ้

ความสามารถของนักบัญชีในด้านการประกอบวิชาชีพ

ด้วยความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร ด้านการประกอบ

วิชาชีพโดยมีความสามารถเพียงพอ และด้านการใช้ความรู้ 
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ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในจังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 37.80 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ

ของสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553  (สภาวิชาชีพบัญชี  

ในพระบรมราชปูถัมภ์, 2553) ทีก่�าหนดว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพ

ควรมีจรรยาบรรณมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทาง

วิชาชีพ และเป็นไปตามแม่บทของการบัญชี (สภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะ

เชิงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

จะต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต้องเชื่อถือได้ ข้อมูลจะมี

คุณสมบัติของความเชื่อถือได้หากปราศจากความผิดพลาด

ที่มีนัยส�าคัญและความล�าเอียง ซึ่งท�าให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถ

เช่ือได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลท่ี

ต้องการให้แสดงหรือควรแสดง ข้อมูลอาจมีความเกี่ยวข้อง

กับการตัดสินใจ แต่การรับรู้ของข้อมูลดังกล่าวอาจท�าให้ 

ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดเนื่องจากข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 

5) มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชี มีความ

สัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพรายงานงบการเงิน และ

มาตรฐานในการปฏบิติังานของนักบญัช ีในด้านการประกอบ

วชิาชพีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชีพและมาตรฐานทาง

วิชาการ และด้านความระมัดระวังรอบคอบ ส่งผลกระทบ 

ต่อคณุภาพรายงานงบการเงินขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในจงัหวดันครราชสมีา อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

โดยส่งผลถึงร้อยละ 40.50 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภา 

วิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบ 

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์, 2553) ท่ีก�าหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องม ี

มาตรฐานในการปฏบิติังานมกีารประกอบอาชพีให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

และปฏบิตังิานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ กจ็ะท�าให้การ

จัดท�ารายงานงบการเงินมีคุณภาพ ท�าให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถ

เชื่อได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

ข้อเสนอแนะ
จากผลของการวิจัยพบว่า ความรู้ความสามารถของ

นักบัญชีในด้านการประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและ

ขยนัหมัน่เพยีร ด้านการประกอบวชิาชีพโดยมคีวามสามารถ

เพียงพอ ด้านการใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน

วิชาชีพ ด้านการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และด้าน

ความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามสมัพนัธ์และส่งผลกระทบ 

ต่อคณุภาพรายงานงบการเงนิขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในจงัหวดันครราชสมีา ดงันัน้ผูว้จิยัขอเสนอแนะผลทีไ่ด้จาก

การวิจัย ดังนี้

1) ด้านการประกอบวิชาชีพด้วยความมุ่งม่ันและ

ขยันหมั่นเพียร เพื่อให้รายงานงบการเงินมีคุณภาพยิ่งขึ้น  

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต�าบลควรส่งเสริมให้นักบัญชี 

เข้ารับการอบรมทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให ้

นักบัญชีมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี สามารถปฏิบัติงานด้วย

ความโปร่งใส เป็นอิสระ เที่ยงธรรม และซื่อสัตย์ สุจริต  

รวมถึงมีการน�าเสนอข้อมูลในงบการเงินอย่างเที่ยงธรรม 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะ

ปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิาน กฎหมาย รวมถงึระเบยีบ  

ข้อบังคับต่างๆ  มาประยุกต์ใช้ในงานด้านบัญชี เช่น การน�า

กฎหมายภาษีอากรเข้ามาใช้ในงานด้านบัญชี โดยการ 

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากผู้รับจ้างหรือผู้ขาย เพื่อน�าส่ง

ให้กรมสรรพากร และการหักเงินสมทบประกันสังคมของ 

ผู ้ประกันตน (พนักงานจ้างท่ัวไปและพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ) เพื่อน�าเงินส่งส�านักงานประกันสังคม เป็นต้น

2) ด้านการประกอบวิชาชีพโดยมีความสามารถ 

เพียงพอ เพื่อให้รายงานงบการเงินมีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น 

นกับญัชจีะต้องสามารถตอบปัญหาด้านบญัชใีห้กบัผู้บริหาร

ได้ถูกต้องและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบเงินสะสม และงบอื่นๆ เพื่อท่ีจะน�าข้อมูลมาใช้

ในการวางแผนใช้จ่ายเงินหรือเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 

และสามารถให้ข้อสังเกตต่อรายการผิดปกติ การทุจริตและ

ข้อผดิพลาดท่ีเป็นสาระส�าคัญ รวมถึงความเสีย่งและโอกาสที่

จะได้รับ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที  เพื่อที่จะได้หา

แนวทางแก้ไขหรอืวางระบบการควบคุมภายในทีด่ ีเช่น งาน

ด้านการเงนิและด้านบัญช ีเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบไม่ควรเป็น

คนๆ เดยีวกนั  เพราะจะท�าให้เกดิการทจุรติได้ง่ายขึน้ ถ้าเจ้า

หน้าท่ีไม่ปฏบัิตติามจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชีอย่างเคร่งครดั 
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บทความวิจัย

3) ด้านการใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน

วชิาชพี เพือ่ให้การรายงานงบการเงนิมคีณุภาพยิง่ข้ึน ดงันัน้  

องค์การบริหารส่วนต�าบลควรส่งเสริมโดยการจัดอบรมให้

นักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในส่วนของการจัด

ท�าบัญชีและงบการเงิน เพื่อให้การจัดท�างบการเงินถูกต้อง

ตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสาร

หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและข้อมูล

ในงบการเงินจะต้องมีความน่าเช่ือถือ และนักบัญชีควรมี

ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และสามารถน�า

มาประยุกต์ใช้งานในระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้เป็น

อย่างดี เช่น ปัจจุบันได้มีการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านการรับเงินและเบิก

จ่ายเงิน เป็นต้น  

4) ด้านการประกอบอาชพีให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

วชิาชพีและมาตรฐานทางวิชาการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้รายงาน

งบการเงนิมคีณุภาพยิง่ขึน้ นกับญัชคีวรมคีวามรูค้วามเข้าใจ           

พร้อมปรับตัวเข้าสู่การพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานท่ีเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างสม�่าเสมอ เช่น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน

ใหม่ๆ หรือขั้นตอนในการท�างาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ความสนใจกับ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

การปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้รู้ทันถึง

เหตุการณ์ปัจจุบันของบ้านเมือง รวมถึงสังคมและประเทศ

ชาติ เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ถูกเผยแพร่ทาง

ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ไม่ว่าจะทางด้านโซเชยีลเนต็เวร์ิค หรอืทาง

ออนไลน์ เป็นต้น

5) ด้านความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้รายงาน

งบการเงินมีคุณภาพยิ่งขึ้น นักบัญชีควรมีวินัย มีความ 

รับผิดชอบ และความละเอียดรอบคอบในการท�างานอย่าง

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ดี โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดความส�าเร็จและมีความละเอียด

รอบคอบปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป มีความกระตือรือร้นในการท�างาน ปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอนโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการบนัทกึ

บัญชี การจัดท�าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2543 ได้ก�าหนดการลงบญัชรีวม

ถึงการจดัท�ารายงานทางการเงนิ เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มี

การจัดท�ารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เหมาะสม สอดคล้องกบัการกระจายอ�านาจและให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ 

คุณภาพการรายงานงบการเงินขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมการรายงาน

งบการเงนิมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี เพือ่พฒันารายงานงบการ

เงินให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ดังนั้น นักบัญชีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลควรให้ความส�าคัญในด้านต่างๆ  ดังนี้

1) ด้านความเข้าใจได้ เพื่อให้รายงานงบการเงินมี

คุณภาพยิ่งขึ้น นักบัญชีควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการจัด

ท�ารายงานทางการเงินและมีการน�าเสนอข้อมูลในรายงาน

ทางการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการ

เงินสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถน�าข้อมูลในงบการ

เงินมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น งบแสดงฐานะการเงิน 

งบทรัพย์สิน งบหนี้สิน งบเงินสะสม และงบอื่นๆ เป็นต้น 

ซ่ึงผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลสามารถน�าข้อมูล

ในงบการเงินเหล่านี้มาเพื่อใช้ในการวางแผนใช้จ่ายเงินและ

ใช้ประกอบการตัดสินใจ 

2) ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เพื่อให้

รายงานงบการเงินมีคุณภาพยิ่งข้ึน นักบัญชีควรให้ความ

ส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ปฏิบัติหรือนโยบายต่างๆ เช่น มีการปรับเปล่ียนหน้าฎีกา 

รายงานจัดท�าเช็คและรายงานสถานะการเงินประจ�าวัน  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และให้ความส�าคัญ

กับข้อมูลท่ีจะส่งผลกระทบต่อการประเมินองค์กรไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะได้รับ โดยมีระบบ

การควบคุมภายในที่ดีและติดตามประเมินผล ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ด้านบัญชี รวมทั้งวิธีแก้ไข

ปัญหาและระยะเวลาด�าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งการ

ติดตามประเมินผลในปีถัดไป เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจาก 

การปฏบัิตงิานไม่ว่าจะเป็นด้านการรบัเงนิ การจดัเกบ็รายได้  

ซึ่งมีลูกหนี้ภาษีค้างช�าระนานเกิน 2 ปี เป็นต้น   

3) ด้านความเช่ือถือได้ เพ่ือให้รายงานงบการเงินมี
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คุณภาพยิ่งขึ้น นักบัญชีควรมีเอกสารหลักฐานในการจัดท�า

ข้อมลูทางการบญัชอีย่างน่าเชือ่ถอืและสามารถตรวจสอบได้  

และมีการน�าเสนอรายงานทางการเงินที่มีความเที่ยงตรง  

ถูกต้องตามความเป็นจริงและทันต่อเวลา เช่น การบันทึก

บญัชด้ีานการรบัเงินและจ่ายเงินทกุรายการจะต้องมเีอกสาร

หลกัฐานประกอบบนัทกึบญัชอีย่างครบถ้วน โดยข้อมลูในงบ

การเงินไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงินหรืองบอ่ืนๆ นั้น

เป็นข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์กับผู้บริหาร

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ถ้าหากมีการเสนอรายงาน

ทางการเงินที่บิดเบือนความเป็นจริง ก็จะท�าให้ข้อมูลในงบ

การเงินนั้นขาดความน่าเชื่อถือ 

4) ด้านการเปรยีบเทยีบกนัได้ เพ่ือให้การรายงานงบ

การเงินมีคุณภาพยิ่งขึ้น นักบัญชีควรมีการจัดท�าบัญชีโดยมี

การแสดงข้อมูลในรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล สามารถวิเคราะห์และเปรียบ

เทียบงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันได้ และ

สามารถเปรยีบเทียบงบการเงนิในอดตี เพือ่ท่ีจะคาดคะเนถงึ

แนวโน้มของฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลได้  

เช่น การเปรียบเทียบข้อมูลในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

รายได้ เงินอุดหนุน และค่าใช้จ่าย เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ใน 

การวางแผนและใช้ประกอบการตัดสินใจ
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