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อิทธิพลของจริยธรรมและการฝึกอบรมของนักบัญชีที่มีต่อความ
คิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา อิทธิพลของจริยธรรมและการฝึกอบรมของนักบัญชีที่มีต่อความคิดเห็น
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชีใน
โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
จริยธรรมของนักบัญชี การฝึกอบรมของนักบัญชี และความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยมีค่าครอนบาค
แอลฟ่าเท่ากับ 0.92, 0.83 และ 0.91 ตามล�าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และความถดถอยเชิงพหุ
  ผลการวิจัยพบว่า ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ และการฝึกอบรมของนักบัญชี มี
ผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพรายงานการเงิน จริยธรรม การฝึกอบรม นักบัญชี โรงพยาบาล

Abstract
  The purposes of this research were  to explore the influence of accountants’ ethics and accoun-
tant training on sentiments towards quality of financial report in the hospitals. The samples were 306 
accountants of the hospitals under the office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. The 
research instrument used to collect data was the questionnaire, with Cronbach’s alpha of accountants’ 
ethics, accountant training and sentiment towards quality of financial report at the level of 0.92, 0.83 and 
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0.91 respectively. The statistics used for the quantitative analysis consisted of percentage, frequency, 
mean, standard deviation,  Pearson’s correlation analysis, and Multiple Regression Analysis.
  The findings reveal that Clarity, independence, fairness and honesty, and standard of performance, 
accountability for the service recipient and confidentially, accountant training all significantly influence 
the sentiments towards quality of financial report in hospitals at the statistical level of 0.01
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บทน�า
  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีความผันผวนและ
สภาพการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อให้กิจการธุรกิจทั้งภาครัฐ
และเอกชนสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง การจัดท�าข้อมูล
ทางการเงินนั้นเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ธุรกิจได้ทราบถึง
ข้อมูลการเงินของกิจการว่ามีความอ่อนแอและความเข้ม
แข็งทางการเงินหรือไม่ เพราะข้อมูลการเงินจะเกี่ยวข้อง
กบัเหตกุารณ์ในอดตีและอนาคต ทีจ่ะน�ามาใช้ในการวางแผน
และควบคุมและก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่องค์กรอย่าง
กว้างขวาง (เฉลิมขวัญ  ครุฑบุญยงค์, 2555) ดังนั้น การ
ด�าเนินการที่ให้ได้มาซึ่งรายงานทางการเงินที่มีความถูก
ต้อง แม่นย�า ทันเวลา และมีความน่าเชื่อถือ จะต้องมีการ
พัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นย�า 
และทันเวลาในการจัดท�ารายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ
ให้กับนักบัญชี
  ปัจจุบันนักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการ
บริหารจัดการภายในองค์กรมากกว่าในอดีต ในฐานะที่เป็น
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
ด�าเนนิกจิกรรมทางธุรกิจต่างๆ  ซ่ึงโรงพยาบาลสงักัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหนึ่งของหน่วยงานภาคราชการ 
นอกจากมีหน้าที่หลักในการให้บริการรักษาพยาบาล แก่
บุคคลท่ัวไปแล้ว อีกหน้าท่ีหน่ึงของโรงพยาบาล คือ มี 
หน้าที่ในการจัดท�ารายงานการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  
กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั และกระทรวงสาธารณสขุ 
ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
สมบูรณ์สามารถที่น�ามาใช้ในการตัดสินใจได้ นักบัญชีของ
โรงพยาบาลจึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีด้วย
จริยธรรมของนักบัญชี ตามกรอบความประพฤติและวิธี
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีต้องยึดปฏิบัติโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ารงไว้ซึ่ง ความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ 

ความเชื่อถือได้ในผลงาน ความเป็นมืออาชีพ ยังต้องปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งเป ็น
บทบัญญัติเฉพาะของวิชาชีพและถือเป็นกฎเกณฑ์ที่สูงกว่า
กฎหมาย (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553)  
เพื่อให้การจัดท�ารายงานทางการเงินเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ ข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความเชื่อถือ จริยธรรมจึงมีความเกี่ยวข้องกับนักบัญชี 
  การพฒันาความรู้ต่อเนือ่งทางวชิาชีพ การฝึกอบรม
ของนักบัญชี หรือการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองในด้านต่างๆ 
ให้กับนักบัญชีที่ท�าให้นักบัญชีเกิดการเรียนรู้การพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ จึงเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่บังคับ
ให้นักบัญชีต้องมีการอบรมเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ ความช�านาญและความเข้าใจ อันจะน�าไปสู่
การยกมาตรฐานการท�างานในสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการท�างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลส�าเร็จทั้งแก่
ตัวนักบัญชี องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรวม จึง
ส่งผลให้นักบญัชีจะต้องอบรมตามข้อบงัคับ การอบรมพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ซ่ึงก�าหนดให้ผู้ท�าบัญชีต้องมี
ช่ัวโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง ปีละ 12 ช่ัวโมง 
โดยเป็นชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และที่เหลือเป็น
ชั่วโมงอื่นๆ ส่วนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะต้องมีชั่วโมงการ
อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ปีละ 18 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมง
บัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศ
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์,  2556)
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของจริยธรรมของนักบัญชี
และการฝึกอบรมของนักบัญชีที่มีต ่อความคิดเห็นต่อ
คณุภาพรายงานทางการเงนิของโรงพยาบาลสงักดัส�านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาจริยธรรมของ
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นักบัญชี และการฝึกอบรมของนักบัญชี ที่มีผลต่อความคิด
เหน็ต่อคุณภาพรายงานทางการเงนิของนักบญัชีโรงพยาบาล
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิจัยนี้จะ
ช่วยให้ มีข้อมูลเพื่อน�าไปเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบ และน�า
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนของฝ่ายบุคคลในการส่งเสริม
การพัฒนาความรู ้ด ้านการฝึกอบรมของนักบัญชีและ
ก�าหนดแนวทางในเรื่องการปฏิบัติงานของนักบัญชีตามข้อ
บังคับจริยธรรมของนักบัญชี

วัตถุประสงค์การวิจัย
  เพื่อศึกษาอิทธิพลของจริยธรรมและการฝึกอบรมที่
มีต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรง
พยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทบทวนวรรณกรรม
  ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน (The 
Sentiment’s towards Quality of Financial Report) 
หมายถึง ความคิดเหน็ต่อคณุสมบตัท่ีิท�าให้ข้อมลูในรายงาน
ทางการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเป็น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรม ความสามารถเปรียบเทียบได้ ความ
สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ความทันเวลา ความเข้าใจได้
  แนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน Bukenya 
(2014) ได้กล่าวว่า คุณภาพของรายงานทางการเงินจะมี
ลักษณะที่ท�าให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้
ข้อมูล ส�าหรับข้อมูลทางการเงินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ไว้ควรมีคุณภาพที่ดีเพื่อเพิ่มการตัดสินใจที่ดี 5 ลักษณะ 
ได้แก่ ความเชือ่ถอืได้ ความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ ความ
ถูกต้อง ทันความเวลา และ ความเข้าใจ Tasios (2012) 
กล่าวว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ที่
ท�าให้ข้อมูลทางการเงินมีประโยชน์และมีความถูกต้องของ
ข้อมูลขั้นพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ที่
ต้องการใช้ข้อมูล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(2557) กล่าวว่า ได้มีการก�าหนดลักษณะเชิงคุณภาพของ
งบการเงนิใหม่ ประกอบด้วยลกัษณะเชิงคุณภาพ 2 ลกัษณะ 
ได้แก่ 1) คุณภาพของรายงานทางการเงินเชิงพื้นฐาน ที่
ควรมีและประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินจะเพ่ิมขึ้นหาก
ข้อมูลนั้นเปรียบเทียบได้ พิสูจน์ยืนยันได้ ทันเวลา และ
เข้าใจได้ 2) คุณภาพของรายงานทางการเงินเชิงคุณภาพ

เสริม ความมีประโยชน์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน
ใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ดังนี้ 
  1. คุณภาพของรายงานทางการเงินเชิงพื้นฐาน 
(Fundamental Qualitative Characteristics) ลักษณะ
เชิงคุณภาพพื้นฐาน ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
และความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นลักษณะเชิง
คุณภาพที่รายงานทางการเงินควรมี
   1.1 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Rele-
vance) ข้อมูลในรายงานทางการเงินจะเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้
ใช้ข้อมลูทางการเงนิ ซึง่ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคาดคะเนผลลพัธ์
ในอนาคตได้ ตลอดจนต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางการ
ยืนยัน ซึ่งช่วยผู้ใช้ในการยืนยันผลการประเมินที่ผ่านมา
   1.2 ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful 
Representation) รายงานทางการเงินเป็นตัวแทนของ
ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจในรูปของข้อความและตัวเลข 
เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณ์ที่ข้อมูลนั้นน�า
เสนอด้วย
  2. คุณภาพของรายงานทางการเงินเชิงคุณภาพ
เสรมิ (Enhancing Qualitative Characteristics) ลักษณะ 
เชิงคุณภาพเสริมจะเพิ่มความมีประโยชน์ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่ง
มี 4 คุณลักษณะ ได้แก่
   2.1 ความสามารถเปรียบเทยีบได้ (Compara-
bility) รายงานทางการเงินจะมีคุณภาพ หากผู้ใช้ข้อมูล
ทางการเงินสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในรายงานน้ันได้ใน
รอบระยะเวลาต่างกนั ภายใต้กจิการเดยีวกนั เพ่ือคาดคะเน
แนวโน้มของฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ
กิจการนั้น 
   2.2 ความสามารถพสูิจน์ยนืยนัได้ (Verifiability) 
ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้จะช่วยให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้
ข้อมลูทางการเงนิได้ว่า ข้อมลูเป็นตัวแทนอนัเทีย่งธรรมของ
ปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการน�าเสนอโดยแม้จะมี    
ผู้พิสูจน์หลายรายที่มีความรอบรู้และมีความเป็นอิสระ ก็
สามารถให้ข้อสรุปตรงกัน 
   2.3 ความทันเวลา (Timeliness) ข้อมูลใน
รายงานทางการเงินจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เมื่อข้อมูล
นัน้มพีร้อมทีจ่ะน�าไปใช้ในการตดัสนิใจได้ตามความต้องการ 
หรือทันเวลาที่ข้อมูลสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
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   2.4 ความเข้าใจได้ (Understandability) ผู้
ใช้ข้อมูลทางการเงินจะสามารถเข้าใจข้อมูลในรายงานทาง 
การเงินได้ หากมีการจัดประเภท ก�าหนดลักษณะ และน�า
เสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับ โดยถือว่าผู้ใช้มีความรู้
เก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่าง
มีเหตุผล 
  จริยธรรมของนักบัญชี (Ethics of accountant) 
หมายถึง นักบัญชีท่ีมีวิชาชีพทางการบัญชีต้องมีความ
โปร่งใสในการท�างาน มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ
ในการท�างานและสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบวิชาชีพ
ได้โดยอสิระไม่อยูภ่ายใต้การบงัคบั ท�างานด้วยความซ่ือสตัย์ 
ยุติธรรม มีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ โดยไม่เห็นแก่ความ
สัมพันธ์หรือเหตุการณ์ใดๆ พิจารณาหลักฐานต่างๆ โดย
ปราศจากอคติ ปฏิบัติงานทางบัญชีด้วยความซื่อสัตย์ ไม่
คดโกง และท�างานตามหลักฐานที่เป็นจริง
  จ�านง จนัทโชโต (2558) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีจรยิธรรม
เป็นการเน้นหน้าที่ให้นักบัญชีใช้เป็นแนวทางหน่ึงท่ีนัก
บัญชีน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจทางจริยธรรมที่มีความ
เชื่อว่าการกระท�าตามส�านึกในหน้าที่ถือเป็นเจตนาที่ดี 
เนื่องจากการกระท�าดังกล่าวไม่เป็นการกระท�าตามแรง
กระตุ ้นของสัญชาตญาณและความรู ้สึกตามอารมณ์
ปรารถนา ผู้ที่กระท�าตามหน้าที่จะไม่ค�านึงถึงตนเองและ
คนใกล้ชิด การจ�าแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลตาม
ความเชื่อ เหตุผล หรือหลักเกณฑ์ที่บุคคลใช้วินิจฉัยความดี 
ความถูกต้อง ไชย ณ พล (2538; อ้างอิงจาก จุฑามาศ 
สุนทร 2552) ได้ก�าหนดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ไว้ 3 
มาตรฐาน คือ ประโยชน์นิยม สัจนิยม มนุษย์นิยม สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553) กล่าวว่า 
จริยธรรมของนักบัญชี เป็นกรอบความประพฤติและวิธี
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีที่ต้องยึดปฏิบัติโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ารงไว้ซึ่ง ความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ 
ความเชื่อถือได้ในผลงาน ความเป็นมืออาชีพ คุณภาพของ
งานบริการส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกข้อบังคับ (ฉบับท่ี19) เร่ือง
จรยิธรรมของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัช ี เพือ่ใช้บงัคับกบัสมาชกิ
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ท�า
บัญชี สรุปได้ดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
2553)
  1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม 

และความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติ
งานด้วยความโปร่งใสใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
  2. ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏบิติังาน ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชต้ีองใช้ความรูต้ามมาตรฐาน
วิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความช�านาญและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
  3. การรักษาความลับ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
ไม่น�าข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ที่ตนได้มาจากการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
  4. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชี
ต่อผูรั้บบรกิารปฏบิตังิานตามกรอบวชิาชพีบัญช ี เพือ่ให้เกดิ
ความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการแนวคิดการ
ฝึกอบรมของนักบัญชี
  5. ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บคุคล
หรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร
ที่ตนสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน 
ทุ่มเท ดูแลทรัพย์สินขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
  6. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณทั่วไป ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่แย่งงาน
วชิาชพีบญัชจีากผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชด้ีานเดียวกบัรายอืน่ 
ไม่ปฏิบัติงานทางวิชาชีพเกินกว่าที่รับมอบหมายจากผู ้
ประกอบวิชาชีพรายอื่นและไม่ปฏิบัติตนในลักษณะที่ท�าให้
เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
  การฝึกอบรมของนักบัญชี (Accountant training) 
หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งให้นักบัญชีเกิดความรู้ ทักษะ การ
พัฒนา และประสบการณ์อันเหมาะสมจนท�าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางทีต้่องการได้ภายใต้เงือ่นไข
ของระยะเวลาที่ก�าหนด
  วลิาวรรณ รพพีศิาล (2554) ได้กล่าวถงึความส�าคญั
ของการฝึกอบรมในหน่วยงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาตฉิบับปัจจบุนั ได้เน้นให้บคุลากรเป็นศนูย์กลาง
ของการพัฒนา ซึ่งก็คือการให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ ถือว่า เป็นทรัพยากร
ที่มีค่าสูงสุด และเป็นกลไกส�าคัญต่อการสร้างความส�าเร็จ



Journal of the Association of Researchers   Vol.23 No.2 May - August 2018 107

ให้แก่หน่วยงาน จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องได้รบัการพฒันา
ให้มีคุณภาพด้านความรู้ ความสามารถที่พอที่แข่งขันกับ
โลกภายนอกได้ รัตนาภรณ์ บุญนุช (2555) ได้กล่าวถึง จุด
มุง่หมายของการฝึกอบรม คอื เพือ่เพิม่พนู เพ่ือพฒันาทกัษะ 
และเพื่อเปลี่ยนแปลงเจคติ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2559) ได้กล่าวถึง การฝึกอบรมของนักบัญชี 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักบัญชีเกิดความรู้ ทักษะ การพัฒนา 
และประสบการณ์อนัเหมาะสมจนท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ต้องการได้ภายใต้เงื่อนไขของระยะ
เวลาที่ก�าหนด การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุม
สัมมนา การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพท่ีเป็นทาง 
การต้องเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสภาวิชาชีพบัญชีให้
ความเห็นชอบ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่
เป็นทางการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศสภา
วิชาชีพบัญชี หรือการเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย หรือผู้ด�าเนิน
การสัมมนาตาม ต้องมีพื้นความรู้โดยตรง ผู้สอบบัญชีต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา มีจ�านวน 
รวมกันอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปีในเรื่องที่จะอบรมหรือ
การประชุมสัมมนา และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอย่าง
เพียงพอ ทั้งนี้ จะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ
บัญชีก่อนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว การจัดท�าผลงานทาง
วิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ให้นับจ�านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
ที่เป็นทางการได้ การเขียนหนังสือหรือต�าราทางวิชาการที่
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีให้นับจ�านวนช่ัวโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพท่ีเป็นทางการได้ครั้งเดียวในปีท่ีหนังสือ
หรือต�ารานั้นจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกโดยให้นับได้ 20 
ชั่วโมง การส�าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม หรือ 
วุฒิเดิมในหลักสูตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 
ให้นับจ�านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
ที่เป็นทางการได้วุฒิละ 20 ชั่วโมงในปีที่ส�าเร็จการศึกษา 
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ จะนับ
เป็นจ�านวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพที่
เป็นทางการให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนด (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  รัตนาภรณ์ บุญนุช (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
และฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน : กรณี

ศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพ คือด้าน
คุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการ อยู่ในระดับดีขึ้น
กว่าเดิม การศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ
พนักงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
  Tarus (2015) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง การส�ารวจธนาคารพาณิชย์
จดทะเบียนในเคนยา พบว่า ความเป็นมืออาชีพและการฝึก
อบรมภายในของธนาคารมีผลต่อความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงินอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  Choi (2011) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจและ
คุณภาพรายงานทางการเงิน : เกาหลี พบว่า  ความมุ่งมั่น
ของบริษัทด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจมีผลต่อคุณภาพการ
รายงานทางการเงินในอนาคต 
  Mahdavikhou, (2011) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
ของจรรยาบรรณวิชาชีพต่อคุณภาพการรายงานทางการ
เงนิ พบว่า จรรยาบรรณวชิาชพีและคณุภาพของการรายงาน
ทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ
  Enofe (2015) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของจรรยา
บรรณในการบัญชีต่อคุณภาพทางการเงินรายงานของ
บริษัทประเทศไนจีเรียส์ พบว่า  จรรยาบรรณในการบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพรายงานทางการเงิน 
  จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นผู้วิจัยได้
พัฒนากรอบแนวความคิด โดยมีตัวแปรตาม คือ ความคิด
เห็นต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน มี 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (2) ความเป็น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรม (3) ความสามารถเปรียบเทียบได้ (4) 
ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ (5) ความทันเวลา และ (6) 
ความเข้าใจได้ ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัวแปรได้แก่ จริยธรรม
ของนักบัญชี มี 3 องค์ประกอบ คือ (1) ความโปร่งใส ความ
เป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (2) 
ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (3) 
ความรบัผดิชอบต่อผูร้บับริการ และการรกัษาความลบั และ 
การฝึกอบรมของนักบัญชี โดยแสดงกรอบแนวความคิดที่
ใช้ในงานวิจัย ได้ดังภาพที่ 1
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วิธีด�าเนินการวิจัย
  ประชำกรกำรวิจัย
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีใน   
โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมดจ�านวน 896 คน (กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข, 2560)
  กลุ่มตัวอย่ำง
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีใน
โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ�านวนอย่างน้อย 277 คน โดยใช้สูตรค�านวณทั่วไป เมื่อ
ทราบจ�านวนประชากรทีค่วามคลาดเคลือ่นยอมรบัได้ไม่เกนิ
ร้อยละ 5 ผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างแบบสะดวกจ�านวน 
306 คน
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัย
ปรับปรุงมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน
  ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล จ�านวน 10 ข้อค�าถาม 
ส่วนที่ 2 จริยธรรมของนักบัญชี จ�านวน 19 ข้อค�าถาม ส่วน
ที่ 3 การฝึกอบรมของนักบัญชี จ�านวน 7 ข้อค�าถาม และ

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
จ�านวน 18 ข้อค�าถาม ด�าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 
1-31 ตุลาคม 2560  ส่งแบบสอบถามทั้งหมด 896 ชุด ได้
กลับมาจ�านวน 306 ชุด จากนั้นท�าการตรวจสอบข้อมูลที่
สมบรูณ์ ได้ข้อมูลทีส่มบรูณ์ 306 ชดุ การหาค่าความเช่ือมัน่  
ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กบักลุ่มตวัอย่าง 41 ชุด 
เพื่อหาคุณภาพรายข้อ  และหาค่าความเชื่อมั่น  ในแต่ละ
ส่วน ได้ค่า α จริยธรรมของนักบัญชี เท่ากับ 0.92 การฝึก
อบรมของนักบัญชี เท่ากับ 0.75 และคุณภาพรายงานทาง 
การเงิน เท่ากับ 0.93 และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 306 ชุด ได้ค่า  α จริยธรรมของนัก
บัญชี เท่ากับ 0.90 การฝึกอบรมของนักบัญชี เท่ากับ 
0.837 และคุณภาพรายงานทางการเงิน เท่ากับ 0.91 ซึ่ง
ค่า α มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามในงานวิจัย
ครั้งนี้ถือว่าใช้ได้ (ปวีณา ค�าพุกกะ, 2557)
  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ของเพียร์สัน  และสมการถดถอยเชิงพหุ 

7 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
รัตนาภรณ บุญนุช (2555) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาและฝกอบรมที่มีผลตอประสิทธิภาพของพนักงาน : 

กรณีศึกษาการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต  1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวา พนักงานมี
ประสิทธิภาพ คือดานคุณภาพของงาน ดานเวลา ดานวิธีการ อยูในระดับดีข้ึนกวาเดิม การศึกษามี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพของพนักงานในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

Tarus (2015) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง การสํารวจธนาคารพาณิชย
จดทะเบียนในเคนยา พบวา ความเปนมืออาชีพและการฝกอบรมภายในของธนาคารมีผลตอความถูกตองของ
รายงานทางการเงินอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

Choi (2011) ศึกษาเร่ือง จริยธรรมทางธุรกิจและคุณภาพรายงานทางการเงิน : เกาหลี พบวา  ความ
มุงม่ันของบริษัทดานจรรยาบรรณทางธุรกิจมีผลตอคุณภาพการรายงานทางการเงินในอนาคต  

Mahdavikhou, (2011) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของจรรยาบรรณวิชาชีพตอคุณภาพการรายงานทาง
การเงิน พบวา จรรยาบรรณวิชาชีพและคุณภาพของการรายงานทางการเงินมีความสัมพันธทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ 

Enofe (2015) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของจรรยาบรรณในการบัญชีตอคุณภาพทางการเงนิรายงานของ
บริษัทประเทศไนจีเรียส พบวา  จรรยาบรรณในการบญัชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงิน  
 จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวความคิด โดยมีตัวแปรตาม คือ 
ความคิดเห็นตอคุณภาพของรายงานทางการเงิน มี 6 องคประกอบ ไดแก (1) ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  
(2) ความเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม (3) ความสามารถเปรียบเทียบได (4) ความสามารถพิสูจนยืนยันได        
(5) ความทันเวลา  และ (6) ความเขาใจได  ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัวแปรไดแก จริยธรรมของนักบัญชี                       
มี 3 องคประกอบ คือ (1) ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต (2) ความรู
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (3) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ และการรักษาความลับ 
และการฝกอบรมของนักบัญชี โดยแสดงกรอบแนวความคิดท่ีใชในงานวิจัย ไดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จริยธรรมของนักบัญชี  
(Ethics of accountant) 

- ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 
  ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์ 
  สุจริต 
- ความรู้ความสามารถ และมาตรฐาน 
  ในการปฏิบัติงาน 
- ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และ 
  การรักษาความลับ

การฝึกอบรมของนักบัญช ี
 (Accountant training) 

ความคิดเหน็ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของนักบัญช ี

(The Sentiment’s towards Quality of 
Financial Report) 

- ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  
- ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม 
- ความสามารถเปรียบเทียบได้       
- ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ 
- ความทันเวลา 
- ความสามารถเข้าใจได้ 

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
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ผลการวิจัย
  การวิจยัครัง้น้ี เกบ็รวบรวมข้อมูล จากกลุม่นกับญัชี
โรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ�านวน 306 คน ได้ข้อมูลดังนี้
  ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน ระดับการ
ศึกษา ประสบการณ์ในการท�างานด้านบัญชี เขตพื้นที่การ
ปฏิบัติงาน ใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ 
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะ
ส่วนบุคคลที่ใช้ในการศึกษา  
  พบว่า นักบัญชีโรงพยาบาล สังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
93.46 มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 42.48  มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.15 มี
ต�าแหน่งงาน นักวิชาการเงินและบัญชี คิดเป็นร้อยละ 
79.73 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
91.83 มีประสบการณ์ในการท�างาน 5 – 10 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 43.46 มีแนวทางในการป้องการทุจริตในหน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 98.36 และมีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม
ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบัญชีโดยเฉลี่ย 21.74 
ชั่วโมง    

  จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สัมประสทิธิสหสมัพันธ์  
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมของนักบัญชีด้าน
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการ
เงิน มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.50 มีค่า p-value เท่ากับ 
0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า จริยธรรมของนักบัญชี
ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน อย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ความสมัพนัธ์ระหว่างจรยิธรรม
ของนักบัญชีด้านความรู้ความสามารถ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการ
เงิน มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.53 มีค่า p-value เท่ากับ 
0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า จริยธรรมของนักบัญชี
ด้านความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงิน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมของนักบัญชี
ด้านความรบัผดิชอบต่อผูรั้บบรกิาร การรกัษาความลบัและ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน มีค่าความ
สัมพันธ์เท่ากับ 0.618  มีค่า p-value เท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าจริยธรรมของนักบัญชีด้านความ

ตำรำง 1 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

    ตัวแปร Y X
1
 X

2
 X

3
 X

4
 Tolerance VIF

 Y  ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงาน      1 0.50** 0.53** 0.61** 0.63**
     ทางการเงิน    
 จริยธรรมของนักบัญชี 3 ด้าน
 X

1
  ด้านความโปร่งใส ความเป็น   1 0.63** 0.69** 0.40** 0.70 1.42

      อิสระ ความเที่ยงธรรม และความ  
      ซื่อสัตย์สุจริต  
 X

2
  ด้านความรู้ความสามารถ และ    1 0.66** 0.45** 0.46 2.14

      มาตรฐานในการปฏิบัติงาน     
 X

3
 ด้านความรับผิดชอบต่อ     1 0.52** 0.48 2.05

     ผู้รับบริการ และการรักษาความลับ     
 X

4
 การฝึกอบรมของนักบัญชี       1 0.39 2.52

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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รบัผดิชอบต่อผูรั้บบรกิาร การรกัษาความลบัมีความสมัพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางกับความคิดเห็นต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงิน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมของนักบัญชีและ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน มีค่าความ
สัมพันธ์เท่ากับ 0.63 มีค่า p-value เท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า การฝึกอบรมของนักบัญชีมีความ
สัมพันธ ์ทางบวกระดับปานกลางกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงิน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
  การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุ ควรท�า 
การตรวจสอบการเกิด Multicollinearity คือ มีความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือไม่ด้วยการตรวจสอบจาก 
3 เงื่อนไข ดังนี้ (1) คู่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันและ
ต�่ากว่า 0.80 (2) ค่าพิกัดความเผื่อ (Tolerance) มีค่า
มากกว่า 0.19 และ (3) ตัวประกอบการขยายตัวของความ
แปรปรวน (Variance Inflation Factor : VIF) มีค่าน้อย
กว่า 5.30 (ปวีณา ค�าพุกกะ, 2557) จากตาราง 1 พบว่า 
ตัวแปรอิสระ 4 ตัว ผ่านตามเงื่อนไขดังนี้ (1) มีความ
สัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมของนักบัญชีด้านความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

จริยธรรมของนักบัญชีด้านความรู้ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมของนักบัญชีด้าน
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการรักษาความลับ 
และการฝึกอบรมของนักบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง 0.40 - 0.69 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.80 (2) มีค่า  
Tolerance อยู่ในช่วง 0.39 -  0.70 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.19 
และ (3) มีค่า VIF อยู่ในช่วง 1.42 - 2.52 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
5.30  แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรผ่านเงื่อนไขทั้ง    
3 ข้อ

  จากตารางที่ 2 การถดถอยเชิงพหุของจริยธรรม
ของนักบัญชี และการฝึกอบรมของนักบัญชี มีผลต่อความ
คิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีโรง
พยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยค่า 
F เท่ากับ 85.11 มีค่า Sig of F เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.01 แสดงว่าจรยิธรรมของนกับัญชด้ีานความโปร่งใส 
ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สจุรติ 
จริยธรรมของนักบัญชีด้านความรู้ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมของนักบัญชีด้าน
ความรบัผดิชอบต่อผูร้บับริการ และการรกัษาความลบัและ
การฝึกอบรมของนักบัญชี มีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ตำรำง 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด
      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ตัวแปร b SE b Beta t p-value

 ค่าคงที่  0.91 0.18  4.89 0.00
 จริยธรรมของนักบัญชี 0.07 0.05 0.08 1.48 0.13
 ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม 
 และความซื่อสัตย์สุจริต  (X

1
)

 ด้านความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการ 0.09 0.05 0.11 1.96* 0.05
 ปฏิบัติงาน (X

2
)

 ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการ 0.24 0.05 0.26 4.24** 0.00
 รักษาความลับ  (X

3
)

 การฝึกอบรมของนักบัญชี  (X
4
) 0.36 0.04 0.41 8.77** 0.00

 R = 0.72 , R2 = 0.53 , Adjust R2 = 0.52 , ESS = 0.29 , F = 85.11 , Sig. of F = 0.00

 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 , * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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รายงานทางการเงนิของนกับญัชโีรงพยาบาลสงักดัส�านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ 0.01 
มีค่า R2 เท่ากับ 0.53 โดยที่จริยธรรมของนักบัญชีด้าน
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมของนักบัญชีด้านความรู้ความ
สามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมของ 
นักบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ การรักษา
ความลับ และการฝึกอบรมของนักบัญชี สามารถอธิบาย
ความคิดเห็นต่อคุณภาพของรายงานทางการเงินของโรง
พยาบาลสงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุได้ร้อยละ 
53.10
  ในส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุของการ
ฝึกอบรมของนักบัญชี มีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มีค่า Beta เท่ากับ 0.41 หมายความ
ว่า เมื่อนักบัญชีให้ระดับความคิดเห็นในการฝึกอบรมของ
นักบญัชเีพิม่ขึน้หนึง่หน่วย จะท�าให้มคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพ
รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 0.41 หน่วย แต่ถ้าการฝึก
อบรมของนักบัญชีลดลงหนึ่งหน่วย จะท�าให้มีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต�่าลดลง 0.41 หน่วย 
โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.00 แสดงว่า ฝึกอบรมของนัก
บัญชีมีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อย่างมีนัยส�าคัญ 0.01 
  ในส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุของ
จริยธรรมของนักบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
และการรักษาความลับมีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มีค่า Beta เท่ากับ 0.26 หมายความ
ว่า เมื่อนักบัญชีให้ระดับความคิดเห็นในจริยธรรมของนัก
บัญชีด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการรักษา
ความลบัเพ่ิมขึน้หนึง่หน่วย จะท�าให้มีความคดิเหน็ต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 0.26 หน่วย แต่ถ้านักบัญชีให้
ระดับความคิดเห็นในจริยธรรมของนักบัญชีด้านความ    
รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการรักษาความลับลดลง
หนึ่งหน่วย จะท�าให้มีความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทาง 

ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การเงินของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขต�่าลดลง 0.26 หน่วย โดยมีค่า p-value เท่ากับ 
0.00 แสดงว่าจริยธรรมของนักบัญชีด้านความรับผิดชอบ
ต่อผู้รับบริการ และการรักษาความลับมีผลต่อความคิดเห็น
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีนัยส�าคัญ 0.01
  ในส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของ
จริยธรรมของนักบัญชีด้านความรู้ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานมีผลต ่อความคิดเห็นต ่อ
คณุภาพรายงานทางการเงนิของโรงพยาบาลสงักดัส�านกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่า Beta เท่ากับ 0.11 
หมายความว่า เมือ่นกับญัชใีห้ระดบัความคิดเหน็ในจริยธรรม 
ของนักบัญชีด้านความรู้ความสามารถ และมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นหน่ึงหน่วย จะท�าให้มีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 0.11 หน่วย 
แต่ถ้าจริยธรรมของนักบัญชีด้านความรู้ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานลดลงหนึ่งหน่วย จะท�าให้มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรง
พยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต�่าลด
ลง 0.11 หน่วย โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.05 แสดงว่า 
จริยธรรมของนักบัญชีด้านความรู้ความสามารถ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานมีผลต ่อความคิดเห็นต ่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีนัยส�าคัญ 0.05

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงาน
ทางการของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ 
  1. จากผลการศึกษา พบว่าการฝึกอบรมของนัก
บัญชี (B = 0.41) ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอย่างมีนัยส�าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Tarus (2015) ที่พบว่า พนักงานมีความเป็นมืออาชีพและ
การฝึกอบรมภายในของธนาคารมีผลต่อความถูกต้องของ
รายงานทางการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ การได้รับ
การฝึกอบรมวิชาชีพบัญชีท�าให้นักบัญชีเกิดความรู้ ความ
ช�านาญและมีทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน เพราะใน
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ปฏิบัติงานมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู ่เสมอไม่ว่าจะเป็น
ระบบงาน ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติด้วยเทคโนโลยี นัก
บัญชีจึงให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้บริหาร กลุ่มงาน 
ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบบัญชีของโรงพยาบาล
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงควรมีการจัด
หลักสูตรการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีที่ปฏิบัติ
จริงในโรงพยาบาล จะท�าให้นักบัญชีเกิดความเชี่ยวชาญ
มากขึ้น
  2. จากผลการศึกษา พบว่า ความรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ และการรักษาความลับ (B = 0.26) ส่งผลต่อ
ความคดิเห็นต่อคณุภาพรายงานทางการเงนิของโรงพยาบาล 
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mahdavikhou (2011) ท่ีพบว่า จรรยา
บรรณวิชาชีพและคุณภาพของการรายงานทางการเงินมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ ในการ
ปฏิบัติงานนั้นยิ่งนักบัญชีมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
ที่เข้ามาติดต่อประสานงานมาก ถือว่าเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าผู ้รับบริการจะได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับผล
ตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างถูกต้อง ดังนั้น ผู้บริหาร และหัวหน้า
กลุ่มงานของโรงพยาบาลสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงควรให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลในเรื่อง
การประสานงานขอข้อมูลระหว่างกันของฝ่ายบัญชีกับศูนย์

จัดเก็บรายได้ทั้งภายในและต่างโรงพยาบาลเพื่อให้การ
ประสานงานขอข ้อมูลระหว ่างกันเป ็นไปด ้วยความ
เรียบร้อยซึ่งจะท�าให้ผลการท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. จากผลการศึกษา พบว่า ความรู้ความสามารถ 
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (B = 0.11) ส่งผลต่อความ
คิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของโรงพยาบาล
สงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ อย่างมนียัส�าคญั 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Enofe (2015) ที่พบว่า 
จรรยาบรรณในการบัญชีมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน กล่าวคือ นักบัญชียิ่งมี
ความรู้ความสามารถมาก ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็น
มืออาชีพ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และใช้ความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพในการท�างานท�าให้เกิดความเชื่อถือได้และ
ท�าให้งานส�าเร็จและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดมาก
ยิง่ขึน้ ดงันัน้ กลุม่งานตรวจสอบภายใน กลุม่งานตรวจสอบ 
บัญชี ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน ควรให้ความส�าคัญใน
การน�าประเด็นการตรวจพบข้อทุจริตหรือข้อผิดพลาดใน
การจัดท�าบัญชีหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงประเด็น
ให้นักบัญชีได้ทราบ 
  ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัย
เสนอแนะให้มีการท�าวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการฝึกอบรมของนักบัญชี และการจัดท�างาน
วิจัยนักบัญชีในหน่วยงานราชการกระทรวงอื่น
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