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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู้ ค วามสามารถของนั ก บั ญ ชี แ ละ
ความเข้ า ใจในมาตรฐานการจั ด ทำ � บั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพงานบั ญ ชี ข อง
สำ�นักงานอัยการสูงสุด ตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด จำ�นวน
150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้
ความสามารถของนักบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานบัญชี เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ และด้านประสบการณ์
การทำ�งาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานบัญชีในด้านความทันต่อเวลา ด้าน
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ความถูกต้อง ด้านความครบถ้วน และด้านความเชื่อถือได้ และ 2) ผู้ปฏิบัติงานบัญชีมีระดับความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�
บัญชีภาครัฐ ระดับมากที่สุด จำ�นวน 12 คน (ร้อยละ 8.00) ระดับมาก จำ�นวน 73 คน (ร้อยละ 48.67) ระดับปานกลาง
จำ�นวน 42 คน (ร้อยละ 28.00) และระดับน้อย จำ�นวน 23 คน (ร้อยละ 15.33)  รวมทั้งมีผลทำ�ให้ประสิทธิภาพงานบัญชีด้าน
ความทันต่อเวลา และด้านความครบถ้วนต่างกัน
คำ�สำ�คัญ: ความสามารถของนักบัญชี มาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ ประสิทธิภาพ สำ�นักงานอัยการสูงสุด
Abstract

The objectives of this research were to study the relationship between accountants’ knowledge and
competency and accounting performance of Office of the Attorney General, and to study accountants’
understanding of public sector accounting standards and accounting performance of Office of the Attorney
General. The sample of this study was 150 accountants of Office of the Attorney General. The questionnaire
was used as the research instrument to collect data. Data were analyzed using statistics including One-way
ANOVA and Pearson’s correlation. The results of this research indicated that: 1) Accountants’ knowledge
and competency was positively related to the overall accounting performance. When individual aspects
were considered, knowledge, professional skills, code of ethics, and work experience were positively related
to accounting performance in terms of timeliness, accuracy, completeness, and reliability; 2) The sample’s
level of understanding of government accounting standards was at a high level (48.67%), moderate level
(28.00%), low level (15.33%) and the highest level (8.00%), resulting in the different efficiency of accounting
on timeliness and completeness.
Keywords: Accountants’ Competency, Public Sector Accounting Standards, Performance, Office of the
Attorney General
บทนำ�

สำ�นักงานอัยการสูงสุด หรือเดิม คือ กรมอัยการ ก่อตัง้
มานานกว่า 122 ปี มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เป็น
ส่วนราชการทีม่ อี สิ ระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
การดำ�เนินการอื่น และเป็นนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล งานบัญชีถือเป็น
ส่วนหนึง่ ของงานด้านธุรการภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงาน
บริหารกิจการสำ�นักงานอัยการสูงสุด มีหน้าทีส่ นับสนุนให้การ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ดำ�เนินไปด้วยความราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์แก่องค์กรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (Office of
The Attorney General [OTAG], 2010) โดยในส่วนของ
งานบั ญ ชี ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ น ต้ น ไป
กระทรวงการคลังได้กำ�หนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้มีความคล่องตัวและ
สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังของประเทศ และแจ้งให้
องค์กรตามรัฐธรรมนูญจัดทำ�แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปีส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางจะ

โอนเงินให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามแผนการใช้จา่ ยเงินแบบ
ทัง้ จำ�นวน (block grant) เป็นรายไตรมาส สำ�นักงานอัยการสูงสุด
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น
งบประมาณประจำ�ปีแบบทัง้ จำ�นวน สำ�หรับค่าใช้จา่ ย หมวด
บุคลากร หมวดดำ�เนินงาน และหมวดลงทุน โดยเมือ่ สำ�นักงาน
อัยการสูงสุดได้รบั การจัดสรรเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อย
แล้ว สำ�นักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จะเป็น
ผู้รับ ผิ ด ชอบในการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจำ � ปี
ให้ กับ หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด เป็ น รายไตรมาส ผ่ า นบั ญ ชี
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ส่งผลให้การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management
Information System: GFMIS) หมวดบุคลากร หมวด
ดำ�เนินงาน และหมวดเงินลงทุน ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
เปลีย่ นแปลงไป เช่น กรณีการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้
บันทึกรายการในระบบ e-GP เฉพาะขั้นตอนสร้างโครงการ
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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การเบิกจ่ายเงินเบิกจ่ายไม่ผ่านระบบ GFMIS และไม่ต้อง
จัดทำ� PO (บส.01) ในระบบ GFMIS การขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงิน
ทุกประเภทไม่ต้องบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้การปฏิบัติงานด้าน
การบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุดบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป
โดยการเบิกจ่ายเงินให้จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรั พ ย์ และด้ า นการบั ญ ชี ทำ � รายการปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี
ในระบบ GFMIS ผ่านระบบงานบัญชีแยกประเภทโดยใช้แบบ
บช. 01 บันทึกรายการประกอบด้วย 1) บันทึกรายการบัญชีทว่ั ไป
ไม่เกีย่ วกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด (ประเภทเอกสาร: JV)
2) บันทึกรายการเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (ประเภทเอกสาร:
JR) 3) การบันทึกรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ประเภทเอกสาร:
RE) และ 4) การบันทึกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ประเภท
เอกสาร: PP)
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
งานบัญชีสว่ นหนึง่ ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด สังกัดสำ�นักงาน
อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับความรู้
ความสามารถของนักบัญชีและความเข้าใจในมาตรฐานการ
จัดทำ�บัญชีภาครัฐทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด เพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี
มีความทันต่อเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชือ่ ถือหรือไม่ โดย
ผลการศึกษาครั้งนี้ จะใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับปรับปรุงพัฒนา
บุคลากร และนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพยัง่ ยืนและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูค้ วามสามารถ
ของนักบัญชีกับประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด
2. เพือ่ ศึกษาระดับความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�
บัญชีภาครัฐของนักบัญชีทต่ี า่ งกัน มีผลให้ประสิทธิภาพงานบัญชี
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุดต่างกัน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
1. มาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ
ปัจจุบนั ดำ�เนินการผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยอำ�นวยความสะดวก
ให้แก่ส่วนราชการให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การปฏิบตั งิ านบัญชีภาครัฐสำ�หรับส่วนราชการ ประกอบด้วย
(Office of The Attorney General [OTAG], 2015)
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1. การเบิกจ่ายและนำ�เงินส่งคลัง จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ การรักษาเงิน และ
การนำ�เงิน ส่งคลัง พ.ศ. 2551 และตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายการขอเบิกพร้อมทั้งอนุมัติรายการในระบบ
GFMIS
2. ระบบบัญชีภาครัฐ ประกอบด้วย โครงสร้างระบบ
บัญชี หลักการบันทึกรายการบัญชี ผังบัญชี และเอกสาร
ประกอบการบันทึกรายการบัญชี
3. วิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี เ งิ น งบประมาณ แบ่ ง ตาม
ลักษณะการจ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงิน และการนำ�เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และระบบ
GFMIS แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.1 กรณีจา่ ยตรงผูข้ าย    
1) จ่ายตรงผูข้ ายอ้างใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
2) จ่ายตรงผูข้ ายไม่อา้ งใบสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง
3.2 กรณีจา่ ยผ่านส่วนราชการ
4. การบันทึกรายการบัญชีเงินนอกงบประมาณ โดยจะ
ต้องนำ�ฝากคลังอย่างน้อยเดือนละหนึง่ ครัง้ เรียกว่า เงินฝากคลัง
และเงินนอกงบประมาณทีเ่ บิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จา่ ยหรือ
จ่ายไม่หมด ให้น�ำ ฝากคลังภายในสิบห้าวันนับจากวันรับเงินจาก
คลัง
5. การบันทึกรายการบัญชีเงินรายได้แผ่นดิน โดยจะ
ต้องนำ�ส่งคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการ
มีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกิน 10,000 บาท ให้น�ำ ส่ง
คลังโดยด่วน แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันทำ�การถัดไป การบันทึก
รายการบัญชี แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 1) การรับและนำ�ส่ง
รายได้แผ่นดินของตนเอง 2) การรับและนำ�ส่งรายได้แผ่นดิน
แทนหน่วยงานอืน่ และ 3) การขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
6. การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ
วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความครบถ้วน
สมบู ร ณ์ เ ป็ น ไปตามหลั ก การบั ญ ชี ต ามเกณฑ์ ค งค้ า ง และ
ส่วนราชการระดับกรมนำ�ข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการจัดทำ�
รายงานการเงินประจำ�ปี ส่งให้ส�ำ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดย
หลักการในการรับรู้รายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของรายได้
และค่าใช้จา่ ย คือ รายได้คา้ งรับ รายได้รบั ล่วงหน้า รายได้แผ่นดิน
รอนำ�ส่งคลัง วัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า ค่าเสือ่ มราคา/ค่าตัดจำ�หน่าย และค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

7. การจัดทำ�รายงานการเงิน
7.1 ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
    
1) รายงานประจำ�เดือนหน่วยเบิกจ่าย ส่ง
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมภิ าคภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2) รายงานประจำ�ปีหน่วยเบิกจ่ายระบุงวด
1-16 พร้อมรายงานเงินทดรองราชการรายปี ส่งสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมภิ าคภายใน 60 วัน นับจากวันสิน้ ปีงบประมาณ
7.2 ส่วนราชการระดับกรม
1) รายประจำ�เดือน คือ รายงานงบทดลอง
ประจำ�เดือนส่งสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
2) รายงานประจำ�ปี (ก) รายงานงบทดลอง
ประจำ�ปีงบประมาณ ส่งสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
60 วัน นับจากวันสิน้ ปีงบประมาณ (ข) รายงานการเงินของ
ส่วนราชการระดับกรมประจำ�ปีงบประมาณ ส่งสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน 60 วัน นับจากวัน
สิน้ ปีงบประมาณ พร้อมทัง้ สำ�เนารายงานการเงินให้กรมบัญชี
กลางทราบ
2. แนวคิดเกีย่ วกับความรูค้ วามสามารถของนักบัญชี
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง จรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (Federation of Accounting
Professions Under The Royal Patronage of His
Majesty The King, 2010)  กล่าวว่า “ความรูค้ วามสามารถ”
หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความชำ�นาญใน
การปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ ว ยความเอาใจใส่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวัง
รอบคอบ เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล และมั่น ใจได้ ว่า มี ผ ลงานทางวิ ช าชี พ ที่อ ยู่บ น
พืน้ ฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านและวิชาการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
องค์ประกอบความรู้ความสามารถของนักบัญชี และ
แนวคิดเกีย่ วกับความรูค้ วามสามารถของนักบัญชีได้ยดึ แนวทาง
ปฏิบตั ติ าม IASC (International Accounting Standards
Committee) และ IFAC (International Federation of
Accountants) ซึง่ ได้กล่าวไว้เป็นแนวทางการศึกษา (วิชาชีพ
บัญชี) ระหว่างประเทศ (International Education Standards:
IES) กำ � หนดว่ า ความรู้ ค วามสามารถของนั ก บั ญ ชี ต้ อ ง
ประกอบด้วย

1. ค ว า ม รู้ ( k n o w l e d g e ) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
(Wirasathawanit, 2005)
1.1 ความรู้ ข องนั ก บั ญ ชี ส ามารถจำ � แนกได้
4 ประเภท ดังนี้ 1) ความรูท้ ว่ั ไป ประกอบด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ความสำ�นึก
ในความเป็นไทย ความรูใ้ นศิลปะ วรรณกรรมและวัฒนธรรม
ความสามารถในการคิดถาม เขียน โดยใช้ภาษาทีง่ า่ ย กระชับ
2) ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจ 3) ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 4) ความรูเ้ กีย่ วกับการบัญชีและเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 การปรับปรุงความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ประกอบด้วยความรู้ 4 ประเภท 1) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 2) มาตรฐานการศึกษา 3) การเข้าสูร่ ะบบการเป็น
นักบัญชีวชิ าชีพ และ 4) การเป็นผูใ้ ห้การฝึกหัดงาน ในระหว่าง
การฝึกหัดงานของผูท้ ท่ี �ำ การศึกษาเพือ่ เข้าสูว่ ชิ าชีพบัญชี
2. จรรยาบรรณของนักบัญชี (ethics)
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ตามพระราช
บัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2561 (Federation of Accounting
Professions Under The Royal Patronage of His Majesty
The King, 2018) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตาม
หลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณ ดังนี้
2.1 ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
2.2 ความเทีย่ งธรรมและความเป็นอิสระ
2.3 การรักษาความลับ
2.4 พฤติกรรมทางวิชาชีพ
2.5 ความโปร่งใส
3. ทักษะด้านวิชาชีพ (professional skills)
เป็ น องค์ ป ระกอบที่ สำ � คั ญ ของการก้ า วสู่ นั ก บั ญ ชี
มืออาชีพ ตามแนวทางการศึกษา (วิชาชีพบัญชี) ระหว่าง
ประเทศ (International Education Standards: IES) ซึง่ ได้
กำ�หนดทักษะทางวิชาชีพไว้ 5 ด้าน (Wirasathawanit, 2005)  
ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านความรู้ คือ ความสามารถที่เข้าใจและ
จัดระบบสารสนเทศได้ทุกรูปแบบ สามารถตอบการซักถาม
คิดอย่างมีเหตุผลมีผล โดยใช้การวิเคราะห์ วิจยั ได้อย่างเป็นระบบ  
อีกทัง้ สามารถแก้ปญ
ั หาได้ทกุ รูปแบบ
3.2 ด้านเทคนิค คือ การคิดวิเคราะห์ การคำ�นวณ
การวัดมูลค่าในการวิเคราะห์ เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ และการ
รายงานต่างๆ
3.3 ด้านบุคคล คือ พฤติกรรมและความคิดของ
นักบัญชี ทีท่ �ำ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละมีความถนัดเฉพาะด้านและ
มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิม่ ขึน้
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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3.4 ด้ า นสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่อ สาร คื อ นั ก บั ญ ชี
สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อ่นื ได้เป็นอย่างดี มีการสื่อสารอย่าง
ชัดเจน การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
3.5 ด้านองค์กรและการบริหารจัดการ คือ การ
เข้าใจแง่มมุ ต่างๆ ขององค์กร ตลอดจนการรับรูข้ า่ วสารต่างๆ
อย่างกว้างไกล และนักบัญชีมืออาชีพสามารถจัดระบบและ
ใช้ดลุ ยพินจิ ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
4. ประสบการณ์การทำ�งาน (experience)
ประสบการณ์การทำ�งาน เกิดจากการศึกษาหาความรู้
และการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพเพือ่ ให้เกิดความเชีย่ วชาญชำ�นาญ
ในวิชาชีพของตน สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ทฤษฎีเกีย่ วกับความเข้าใจ
Onwan (2010) ให้ความหมายว่า ความเข้าใจ หมายถึง
ความสามารถในการที่คนขยายความรู้ความจำ�ให้ไกลออกไป
จากเดิมอย่างสมเหตุสมผล แยกเป็น 3 ขัน้ ทีส่ �ำ คัญ คือ การ
แปลความหมายของคำ�  ข้อความ สัญลักษณ์ในแง่มมุ ใหม่ตาม
เนือ้ เรือ่ งและหลักวิชาการนัน้ ๆ การตีความโดยเอาความหมาย
จากการแปลทัง้ หมดมารวมกันแล้วสรุปหรือขยายความนัน้ ตาม
แนวใหม่ ทัศนะใหม่ และมุมมองใหม่ เพือ่ ให้กว้างไกลออกไป
จากข้อเท็จจริง
การวัดผลความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการ
จดจำ�ข้อเท็จจริงหรือเรือ่ งราวต่างๆ ทีไ่ ด้พบเห็นหรือได้ประสบ
มาและสามารถทีจ่ ะบอก เขียนหรือเล่าเป็นข้อระลึกข้อเท็จจริง
เหล่านั้นออกมาได้ เกณฑ์การวัดความเข้าใจมี 3 ประเภท
1) การวั ด ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแปลความ 2) การวัด
ความเข้าใจด้วยการตีความ และ 3) การวัดความเข้าใจด้วย
การขยายความ
การวัดความรูค้ วามเข้าใจส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบ
ซึ่งแบบทดสอบนี้เป็นเครื่องมือประเภทข้อเขียนที่นิยมใช้กัน
ทัว่ ไป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด (Areerath, 2004)
1. แบบอัตนัย หรือแบบความเรียง โดยให้เขียนตอบ
เป็นข้อความสัน้ ๆ ไม่เกิน 1-2 บรรทัด หรือเป็นข้อๆ ตามความ
เหมาะสม
2. แบบปรนัย แบ่งเป็น 2.1) แบบเติมคำ�  หรือเติม
ข้อความให้สมบูรณ์ 2.2) แบบถูก-ผิด ใช่หรือไม่ใช่ 2.3) แบบ
จับคู่ และ 2.4) แบบเลือกตอบ โดยกำ�หนดจำ�นวนตัวเลือก
4 หรือ 5 ตัวเลือก
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4. แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านให้ส�ำ เร็จและบรรลุผลตรงตามเป้าหมายของ
องค์กรตามระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ และผลงานมีความถูกต้อง
ครบถ้ ว นและมี คุ ณ ภาพ โดยวิ ธี ก ารทำ � งานอาจมี ก ารนำ �
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาช่วย เพื่อลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ (Laksana, 2000)
1. ด้านความทันต่อเวลา (timeliness) หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ใน
การจัดทำ�รายงานทีม่ คี รบถ้วน สมบูรณ์ และทันต่อเวลา และ
ความสามารถในการนำ�เสนอและจัดส่งเงินงบการเงินได้เร็วกว่า
เวลาทีก่ �ำ หนด
2. ด้านความถูกต้อง (accuracy) หมายถึง การนำ�เสนอ
งบการเงินจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแส
เงินสดของกิจการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โดยนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาใช้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เลือกใช้
และปฏิบตั ติ ามนโยบายการบัญชี นำ�เสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การตัดสินใจพร้อมกับเปิดเผยข้อมูล
3. ด้านความครบถ้วน (completeness) หมายถึง
ความสามารถในการบันทึกข้อมูลด้วยความครบถ้วนภายใต้
ข้ อ จำ � กั ด ของความมี นัย สำ � คั ญ และสามารถนำ � ไปใช้ เ พื่อ
การตัดสินใจของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
4. ด้านความเชื่อถือได้ (reliability) หมายถึง การ
ปฏิบัติงานภายใต้ความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซง
ของผูม้ อี �ำ นาจ หรือข้อจำ�กัดใดๆ ทีจ่ ะทำ�ให้ผลการปฏิบตั งิ าน
ขาดความน่าเชือ่ ถือ
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั จึงประยุกต์
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1 ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีและระดับความเข้าใจใน
มาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพงานบัญชี
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด โดยที่  
1. ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ได้แก่ ความรู้
(knowledge) จรรยาบรรณ (ethics) ทักษะด้านวิชาชีพ
(professional skills) และประสบการณ์ ก ารทำ � งาน
(experience)
2. ระดับความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ
ของนักบัญชี ได้แก่ ด้านหลักการและนโยบายการบัญชี ด้าน
มาตรฐานรายงานทางการเงิน และด้านโครงสร้างบัญชีมาตรฐาน

3. ประสิทธิภาพงานบัญชี 4 ด้าน คือ
3.1 ความทันต่อเวลา (timeless) หมายถึง ความ
สามารถในการปฏิบตั งิ านเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ในการจัดทำ�
รายงานทีม่ คี วามครบถ้วน สมบูรณ์ และทันต่อเวลา
3.2 ความถูกต้อง (accuracy) หมายถึง การนำ�เสนอ
งบการเงินจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแส
เงินสดด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โดยนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
ความรู้ความสามารถของนักบัญชี
1. ความรู้
2. จรรยาบรรณ
3. ทักษะด้านวิชาชีพ
4. ประสบการณ์การทำ�งาน
ระดับความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�
บัญชีภาครัฐของนักบัญชี
1. หลักการและนโยบายการบัญชี
2. มาตรฐานรายงานทางการเงิน
3. โครงสร้างบัญชีมาตรฐาน

3.3 ความครบถ้วน (completeness) หมายถึง
ความสามารถในการบันทึกข้อมูลด้านความครบถ้วนภายใต้
ข้อจำ�กัดของความมีนยั สำ�คัญ และสามารถนำ�ไปใช้เพือ่ ตัดสินใจ
ของผูใ้ ช้ขอ้ มูล ข้อมูลในงบการเงินต้องมีความครบถ้วน
3.4 ความเชื่อถือได้ (reliability) หมายถึง การ
ปฏิบตั งิ านภายใต้ความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงของ
ผูม้ อี �ำ นาจ หรือข้อจำ�กัดใดๆ ทีจ่ ะทำ�ให้ผลการปฏิบตั งิ านขาด
ความน่าเชือ่ ถือ

ประสิทธิภาพงานบัญชี
1. ความทันต่อเวลา
2. ความถูกต้อง
3. ความครบถ้วน
4. ความเชื่อถือได้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
วิธกี ารดำ�เนินงานวิจยั
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดซึง่ มีทง้ั หมดจำ�นวน 229 คน
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคำ�นวณกลุ่มตัวอย่างตาม
สูตรของ Yamane (1973) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95.00
จากการคำ�นวณได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมเท่ากับ 146
ตัวอย่าง และได้สำ�รองค่าความคลาดเคลื่อนไว้ 4 ตัวอย่าง
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 150 ตัวอย่าง
โดยเก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random
sampling) เนื่องจากผู้วิจัยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย
ตามกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีสว่ นกลางและกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชี
ส่วนภูมิภาค ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายสัดส่วนอย่าง
เหมาะสม  
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยได้ดำ�เนิน
การประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามด้วยวิธกี ารหาค่า

IOC (Index of Item Objective Congruence) ประเมินโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 3 คน แล้วจึงนำ�มาตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไข จากนั้นได้นำ�แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้
(try out) จำ � นวน 30 ตั ว อย่ า ง เพื่อ หาคำ � ความเชื่อ มั่น
(reliability) แบบอิงกลุม่ โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพือ่ ทดสอบ
ความคงทีภ่ ายในของข้อคำ�ถาม ก่อนนำ�ไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ทีก่ �ำ หนดไว้ ซึง่ พบว่าค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาความรูค้ วามสามารถ
ของนักบัญชี (alpha = 0.926) ระดับความเข้าใจในมาตรฐาน
การจัดทำ�บัญชีภาครัฐของนักบัญชี (alpha = 0.929) และ
ประสิทธิภาพงานบัญชี (alpha = 0.924) ซึง่ ทุกหมวดคำ�ถาม
มีคา่ ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่า ข้อคำ�ถามมีความเชือ่ ถือได้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ แบ่งเป็น
4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จำ�นวน 7 ข้อ
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ ค วามสามารถของ
นักบัญชี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณ และด้านประสบการณ์การทำ�งาน
เป็นแบบสอบถามลักษณะประมาณค่า (rating scale) โดย
แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ (Likert’s scale) เรียงจาก 1 =
น้อยทีส่ ดุ ไป 5 = มากทีส่ ดุ จำ�นวน 18 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบระดับความเข้าใจในมาตรฐาน
การจัดทำ�บัญชีภาครัฐของนักบัญชี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
หลักการและนโยบายการบัญชี ด้านมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และด้านโครงสร้างบัญชีมาตรฐาน มีให้เลือก 2 คำ�ตอบ
(dichotomous questions) คือ ใช่ และ ไม่ใช่ ให้เลือกเพียง
คำ�ตอบเดียว สำ�หรับเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้คะแนน
1 คะแนน และตอบผิดให้คะแนน 0 คะแนน จำ�นวน 18 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพงานบัญชี
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความทัน
ต่อเวลา ด้านความถูกต้อง ด้านความครบถ้วน และด้านความ
เชือ่ ถือได้ เป็นแบบสอบถามลักษณะประมาณค่าโดยแบ่งคะแนน
เป็น 5 ระดับ เรียงจาก 1 = น้อยทีส่ ดุ ไป 5 = มากทีส่ ดุ จำ�นวน
12 ข้อ

1.2 เกณฑ์การแปลผลระดับความเข้าใจในมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐของนักบัญชี จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ จากน้อยไปถึง
มากสุด ด้วยค่าคะแนนการทดสอบ ดังนี้

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยายลักษณะของตัวแปร โดยใช้จ�ำ นวน
ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพือ่ จัด
รวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และอธิบายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
1.1 เ ก ณ ฑ์ ก า ร แ ป ล ผ ล ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถของนักบัญชี และประสิทธิภาพงานบัญชี 5 ระดับ
จากมากทีส่ ดุ ลงไปถึงน้อยทีส่ ดุ ด้วยการแบ่งช่วงค่าเฉลีย่ ดังนี้

หมายความว่า

ค่าเฉลีย่
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
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ระดับความรูค้ วามสามารถ/
ประสิทธิภาพงานบัญชี
มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

ค่าคะแนนการทดสอบ
≤  13
14 - 15
16 - 17
≥  18

ระดับความเข้าใจในมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ดุ

2. การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน
(Pearson’s product-moment coefficient) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรูค้ วามสามารถของนักบัญชี
กับประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด เกณฑ์การ
แปลความหมาย ดังนี้
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ 0.81 - 1.00
ระดับความสัมพันธ์มากทีส่ ดุ
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ 0.61 - 0.80
ระดับความสัมพันธ์มาก
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ 0.41 - 0.60
ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ 0.21 - 0.40
ระดับความสัมพันธ์นอ้ ย
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ 0.01 - 0.20
ระดับความสัมพันธ์นอ้ ยทีส่ ดุ

หมายความว่า

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบระดับความเข้าใจใน
มาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐทีต่ า่ งกัน มีผลให้ประสิทธิภาพ
งานบัญชีต่างกัน โดยใช้เครื่องมือทางสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวในการทดสอบและเปรียบเทียบรายคูด่ ว้ ยวิธี
ผลต่างทีม่ นี ยั สำ�คัญน้อยทีส่ ดุ (Least Significant Difference:
LSD)

ผลการวิจยั
1. ความรูค้ วามสามารถของนักบัญชี ความเข้าใจใน
มาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ และประสิทธิภาพงานบัญชี
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีเป็นรายด้านและโดยรวม
พบว่า ค่าเฉลีย่ ของความรูค้ วามสามารถของนักบัญชีดา้ นความรู้
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.28, S.D. = 0.601)

เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักบัญชีของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด มีระดับความคิดเห็นด้วยในระดับมากทีส่ ดุ 3 ด้าน
คือ ด้านจรรยาบรรณ (X = 4.62, S.D. = 0.586) รองลงมา
คือ ด้านประสบการณ์การทำ�งาน (X = 4.26, S.D. = 0.621)
ด้านทักษะทางวิชาชีพ (X = 4.23, S.D. = 0.580) และมีระดับ
ความคิดเห็นด้วยในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านความรู้ (X =
4.02, S.D. = 0.601) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นความรูค้ วามสามารถของนักบัญชี (n = 150)
ความรูค้ วามสามารถของนักบัญชี
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
1. ด้านความรู้
4.02
0.601
มาก
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ
4.23
0.580
มากทีส่ ดุ
3. ด้านจรรยาบรรณ
4.62
0.586
มากทีส่ ดุ
4. ด้านประสบการณ์การทำ�งาน
4.26
0.621
มากทีส่ ดุ
รวม
4.28
0.601
มากทีส่ ดุ
เมื่อ พิ จ ารณาคะแนนจากแบบทดสอบความเข้ า ใจ
ในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ จำ�นวน 150 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามได้คะแนนสูงสุด 18 คะแนน จำ�นวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ซึง่ ถือเป็นความเข้าใจในระดับมากทีส่ ดุ
รองลงมาได้คะแนนรวม 17 คะแนน จำ�นวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.30 และได้คะแนนรวม 16 คะแนน จำ�นวน 32 คน

คิดเป็นร้อยละ 21.30 ได้คะแนนรวม 15 คะแนน จำ�นวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.70 ได้คะแนนรวม 14 คะแนน จำ�นวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.30 ได้คะแนนรวม 13 คะแนน จำ�นวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.40 และมีผตู้ อบแบบสอบทีไ่ ด้คะแนนรวม
น้อยทีส่ ดุ อยูท่ ่ี 12 คะแนน จำ�นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จำ�นวนและค่าร้อยละคะแนนรวม (ตอบถูก) ของความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐของนักบัญชีของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด (n=150)
รวมคะแนนทีต่ อบถูก
จำ�นวนคน
ร้อยละ
ระดับความเข้าใจ
12 คะแนน
6
4.00
น้อย
13 คะแนน
17
11.40
น้อย
14 คะแนน
14
9.30
ปานกลาง
15 คะแนน
28
18.70
ปานกลาง
16 คะแนน
32
21.30
มาก
17 คะแนน
41
27.30
มาก
18 คะแนน
12
8.00
มากทีส่ ดุ
รวม
150
100.00
ซึ่งเมื่อมีการจัดกลุ่มระดับความเข้าใจในมาตรฐาน
การจั ด ทำ � บั ญ ชี ภ าครั ฐ ของสำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด พบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในระดับมากที่สุด จำ�นวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 รองลงมา คือ ความเข้าใจระดับมาก

จำ�นวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67 ระดับปานกลาง จำ�นวน
42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และความเข้าใจระดับน้อย จำ�นวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ระดับความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐของนักบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด (n = 150)
ระดับความเข้าใจ
จำ�นวนคน
ร้อยละ
ระดับน้อย
23
15.33
ระดับปานกลาง
42
28.00
ระดับมาก
73
48.67
ระดับมากทีส่ ดุ
12
8.00
รวม
150
100.00
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพงานบัญชีเป็นรายด้านและโดยรวม (ตารางที่ 4)
พบว่า ค่าเฉลีย่ ของประสิทธิภาพงานบัญชีโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ (X = 4.52, S.D. = 0.577) และเมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า นักบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด มีระดับ

ความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพงานบัญชีอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทุกด้าน คือ ด้านความครบถ้วน (X = 4.58, S.D. = 0.551)
รองลงมา คือ ด้านความเชือ่ ถือได้ (X = 4.56, S.D. = 0.587)
ด้านความถูกต้อง (X = 4.51, S.D. = 0.563) และด้านความ
ทันต่อเวลา (X = 4.45, S.D. = 0.582) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
(n = 150)
X
ประสิทธิภาพงานบัญชี
S.D.
ระดับความคิดเห็น
1. ด้านความทันต่อเวลา
4.45
0.582
มากทีส่ ดุ
2. ด้านความถูกต้อง
4.51
0.563
มากทีส่ ดุ
3. ด้านความครบถ้วน
4.58
0.551
มากทีส่ ดุ
4. ด้านความเชือ่ ถือได้
4.56
0.587
มากทีส่ ดุ
รวม
4.52
0.577
มากทีส่ ดุ
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า
ความรู้ความสามารถของนักบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ ง้ั ไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง
(r = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยด้านความรู้ มีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง (r = 0.49) ด้านทักษะทางวิชาชีพ มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.43) ด้านจรรยาบรรณ
มีความสัมพันธ์ระดับน้อย (r = 0.27) และด้านประสบการณ์
การทำ � งาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ปานกลาง (r = 0.60)
(ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูค้ วามสามารถของนักบัญชีและประสิทธิภาพงานบัญชี
ความรูค้ วามสามารถของนักบัญชี
ประสิทธิภาพงานบัญชี
r
ระดับความสัมพันธ์
1. ด้านความรู้
0.49*
ปานกลาง
2. ด้านทักษะทางวิชาชีพ
0.43*
ปานกลาง
3. ด้านจรรยาบรรณ
0.27*
น้อย
4. ด้านประสบการณ์การทำ�งาน
0.60*
ปานกลาง
รวม
0.56*
ปานกลาง
* มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

60

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วของ
ความแตกต่างของประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด ได้แก่ ด้านความทันต่อเวลา ด้านความถูกต้อง ด้าน
ความครบถ้วน ด้านความเชื่อถือได้ กับระดับความเข้าใจ
ในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ พบว่า ระดับความเข้าใจ
ในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐของนักบัญชีตา่ งกัน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพงานบัญชีด้านความทันต่อเวลา และด้านความ
ครบถ้วนต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า นักบัญชีท่มี ีระดับ
คะแนนมากทีส่ ดุ มีระดับความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชี
ภาครัฐ ด้านความทันต่อเวลาและด้านความครบถ้วนสูงกว่า
นักบัญชีทม่ี รี ะดับคะแนนกลุม่ อืน่ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพงานบัญชีจ�ำ แนกตามระดับความเข้าใจ
ประสิทธิภาพงานบัญชี
ระดับความเข้าใจ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ดุ
1. ด้านความทันต่อเวลา
4.50
4.23
4.52
4.72
2. ด้านความถูกต้อง
4.56
4.42
4.52
4.72
3. ด้านความครบถ้วน
4.71
4.44
4.60
4.75
4. ด้านความเชือ่ ถือได้
4.69
4.49
4.54
4.66
* มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถของ
นักบัญชีและประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด
ผลจากการศึกษาพบว่า ความรู้ความสามารถของ
นักบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานบัญชี
ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง  
สอดคล้องกับ Khongmaitree (2014) และตามแนวทางของ
IFAC ทีก่ ล่าวว่า นักบัญชีเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างบัญชีและสามารถ
นำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
องค์กร จำ�เป็นต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชำ�นาญ ยึดหลัก
ความระมัดระวังในการนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานที่เป็นจริง
และมีเสถียรภาพ ได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความรู้ค วามสามารถของนั ก บั ญ ชี ด้ า นความรู้ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานบัญชีโดยรวม ด้าน
ความทันต่อเวลา ด้านความถูกต้อง ด้านความครบถ้วน ด้าน
ความเชื่อถือได้ เนื่องจากนักบัญชีมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางด้านการบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ตลอดเวลา
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา

F

P-value

4.36
1.47
2.48
1.87

0.00*
0.19
0.02*
0.08

ข้อมูล และการนำ�เสนอ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมาย
นั ก บั ญ ชี มี ค วามเชี่ ย วชาญในหลั ก การบั ญ ชี ท่ี จำ � เป็ น ต่ อ
การปฏิบตั งิ าน และมีการพัฒนาความรูด้ า้ นบัญชี สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Jantana (2013) ทีพ่ บว่า ความรูท้ างการบัญชี
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกความสำ�เร็จในการทำ�งาน
ดังนั้น นักบัญชีต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
ทางการบัญชี รวมไปถึงทักษะในการปฏิบัติงานบัญชี เพื่อ
ให้ผลปฏิบัติงานที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทยและ
หลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไป อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และความสำ�เร็จในการปฏิบัติงาน งานที่ได้มีความถูกต้อง
เชือ่ ถือได้ ทันต่อเวลา
ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ด้านจรรยาบรรณ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานบัญชีโดยรวม ด้าน
ความทันต่อเวลา ด้านความถูกต้อง ด้านความครบถ้วน และ
ด้านความเชือ่ ถือได้ เนือ่ งจากนักบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
ให้ความสำ�คัญกับการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่องาน หลีกเลีย่ ง
การกระทำ�ไม่สจุ ริตอันจะเป็นการทำ�ลายบุคคลอืน่ หรือองค์กร
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส เป็นอิสระ เทีย่ งธรรม
และซื่อสัตย์สุจริต คำ�นึงถึงความมีศักดิ์ศรี การใช้หลักฐาน
อันเที่ยงธรรม การเก็บรักษาความลับและปฏิบัติงานเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
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สอดคล้องกับมาตรฐานงานทีก่ �ำ หนด และคำ�นึงถึงผูใ้ ช้งบการเงิน
ว่ า จะได้ รับ การปฏิ บัติท่ีเ ป็ น ธรรมและเต็ ม ศั ก ยภาพ ทั้ง นี้
นักบัญชีเป็นบุคคลทีเ่ ข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการรวบรวมข้อมูล
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และการจั ด ทำ � งบการเงิ น และนำ � เสนอ
งบการเงินให้กับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ข้อมูลจาก
งบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ ดังนัน้ การทำ�หน้าทีข่ องนักบัญชี
จึงต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผลงาน
ของนักบัญชีมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Thanartna (2005) ทีพ่ บว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย
ความโปร่ ง ใส ความเป็ น อิ ส ระ ความเที่ ย งธรรม และ
ความซื่อ สั ต ย์ สุจ ริ ต ความรู้ค วามสามารถและมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการและการรักษา
ความลั บ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ถือ หุ้น ผู้เ ป็ น หุ้น ส่ ว น
หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของนักบัญชี
ความรูค้ วามสามารถของนักบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานบัญชีโดยรวม ด้าน
ความทันต่อเวลา ด้านความถูกต้อง ด้านความครบถ้วน และ
ด้านความเชื่อถือได้ เนื่องจากนักบัญชีมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีดี
ในการทำ�งานร่วมกับผูอ้ น่ื และทำ�งานเป็นทีม ร่วมกันวิเคราะห์
และสร้างแนวคิดในการทำ�งานอย่างเป็นระบบและจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของงาน เพือ่ แก้ปญ
ั หาต่างๆ ตลอดจนค้นหาเทคนิค
ในการนำ�เสนองานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไป
ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ด้านประสบการณ์
การทำ�งาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพงานบัญชี
โดยรวม ด้านความทันต่อเวลา ด้านความถูกต้อง ด้านความ
ครบถ้วน และด้านความเชื่อถือได้ เนื่องจากนักบัญชีของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด ให้ความสำ�คัญกับการให้ค�ำ ปรึกษาและ
แนะนำ�แก่เพือ่ นร่วมงานและบุคคลอืน่ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นนักบัญชี
ที่ดีและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ในวิชาชีพให้สูงขึ้น และสามารถนำ�ประสบการณ์ด้านบัญชี
ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�แก่เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chaophanit (2006)
ทีพ่ บว่า การสะสมความชำ�นาญในการปฏิบตั งิ านทีผ่ ปู้ ระกอบ
วิชาชีพได้เรียนรู้ หรือศึกษาเพิ่มเติม ในสภาพแวดล้อมและ
การควบคุมที่ต้องอาศัยประสบการณ์ท่ีมีมาอย่างยาวนาน
ซึง่ ทำ�ให้นกั บัญชีสามารถปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อตนเองและองค์กร
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2. ความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ
ของนักบัญชีต่างกัน มีผลให้ประสิทธิภาพงานบัญชีของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุดต่างกัน
ความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ 3 ด้าน
ประกอบด้ ว ย ด้ า นหลั ก การและนโยบายการบั ญ ชี ด้ า น
มาตรฐานรายงานทางการเงิน และด้านโครงสร้างบัญชีมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด จำ�นวน 150
คน มีความเข้าใจในระดับมาก มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ความ
เข้าใจระดับปานกลาง ความเข้าใจระดับน้อย และระดับความ
เข้าใจมากทีส่ ดุ
ความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐต่างกัน
ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานบัญชีดา้ นความทันต่อเวลา และด้าน
ความครบถ้วนต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
โดยนั ก บั ญ ชี ท่ี มี ค วามเข้ า ใจในมาตรฐานการจั ด ทำ � บั ญ ชี
ภาครั ฐ ระดั บ น้ อ ย มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพงานบั ญ ชี ด้ า น
ความทันต่อเวลา และด้านความครบถ้วนน้อยกว่า นักบัญชีทม่ี ี
ความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐระดับปานกลาง
ระดับมาก และระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากความเข้าใจในมาตรฐาน
การจัดทำ�บัญชีภาครัฐถือเป็นส่วนสำ�คัญในการปฏิบตั งิ านของ
นักบัญชี หากนักบัญชีมคี วามเข้าใจในระดับมาก ประสิทธิภาพ
งานบัญชีด้านความทันต่อเวลา และด้านความครบถ้วนก็จะ
เพิม่ ขึน้ ไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chuadsuwan (2013)
ที่พบว่า ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายทำ�ให้สามารถ
กำ�หนดขัน้ ตอนในการทำ�งานได้ ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านถูกต้อง
รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และทันตามกำ�หนดเวลา โดยสามารถนำ�
เทคนิคต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อกำ�หนดและลดขั้นตอนการทำ�งาน
ส่งผลให้การทำ�งานมีความสะดวกมากขึน้ และเสร็จทันตามเวลา
ทีก่ �ำ หนดไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ความรู้ความสามารถของนักบัญชี มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลางกับประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสำ�นักงานอัยการสูงสุด ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักบัญชีได้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชี
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในหลักการบัญชีท่ีจำ�เป็นต่อการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถจัดลำ�ดับความสำ�คัญของงาน รวมทัง้
สามารถแก้ไขสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ นักบัญชีสามารถ
วิ เ คราะห์ แ ละสร้ า งแนวคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบในการทำ � งาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ด้ า นความ
ทันต่อเวลา ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชือ่ ถือได้
ของข้อมูลทางด้านการบัญชีขององค์กร

2. ความเข้าใจในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ
ต่างกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานบัญชีด้านความทันต่อเวลา
และด้านความครบถ้วนต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารสำ�นักงาน
อัยการสูงสุด ควรสนับสนุนนักบัญชีให้มกี ารพัฒนาความเข้าใจ
ในมาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยการจัด
โครงการเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำ�บัญชีภาครัฐ
ของส่วนราชการ โดยจัดวิทยากร คือ ผูบ้ ริหารของสำ�นักงาน
อัยการสูงสุดและหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงการคลัง หรือ
สำ�นักงบประมาณ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้นักบัญชีท่ี
เข้ามาปฏิบัติงานรายใหม่ได้มีความเข้าใจในระบบงาน และ
ผูป้ ฏิบตั งิ านรายเก่าจะได้ทบทวนความรูเ้ พือ่ ให้เกิดความชำ�นาญ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักบัญชีมีความรู้และมีความเข้าใจ
หลักการบัญชีภาครัฐมากยิง่ ขึน้ ส่งผลประสิทธิภาพงานบัญชีของ
หน่วยงานมีความทันต่อเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้
มากยิง่ ขึน้
3. ผู้บริหารสำ�นักงานอัยการสูงสุดควรพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักบัญชีอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้นกั บัญชีมคี วามมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน เป็นนักบัญชีท่ีดี และสร้าง
โอกาสการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
วิชาชีพให้สูงขึ้น และสามารถนำ�ประสบการณ์ด้านการบัญชี
ให้ค�ำ แนะนำ�แก่เพือ่ นร่วมงานหรือบุคคลอืน่ ๆ ได้ เพือ่ ให้ขอ้ มูล

ทางการบัญชีของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านความทันต่อ
เวลา ความถูกต้อง ความครบถ้วนและความเชือ่ ถือได้
4. ผูบ้ ริหารสำ�นักงานอัยการสูงสุดควรกำ�หนดแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ านของนักบัญชีและชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับ
มาตรฐานการจัดทำ�บัญชีภาครัฐอย่างต่อเนือ่ งอย่างเป็นรูปธรรม
หรือการจัดฝึกอบรมทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ�บัญชี
ภาครัฐ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั บัญชีพฒ
ั นา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ทีม่ คี วามทันต่อเวลา
ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางด้านการบัญชีขององค์กร
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพงานบัญชีของสำ�นักงานอัยการสูงสุด เช่น แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เช่น ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้าน
สวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านความผูกพันกับองค์กร เป็นต้น
2. ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ร่วมด้วย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลความคิดเห็นทีถ่ กู ต้อง และมีลกั ษณะ
เชิงลึกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความครอบคลุมถึงประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการเรียนรู้ และทำ�ความเข้าใจกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และประสิทธิภาพงานบัญชี
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