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ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี การบริหารความเสี่ยง ต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ และทดสอบผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของ
นักบัญชีและการบริหารความเสีย่ งต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำ�นวน 375 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ         
ครอนบาค เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.99, S.D.=0.62) 2) การบริหาร
ความเสีย่ ง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.94, S.D.=0.61) 3) คุณภาพของรายงานการเงิน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.07,
S.D.=0.61) 4) ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ด้านทักษะ
ทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ระดับสูงและผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการ
เงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 5) การบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการจัดการความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ระดับสูงและผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำ�สำ�คัญ: ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี การบริหารความเสีย่ ง คุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Abstract

This study aimed to examine the professionalism of accountants, risk management effectiveness, and financial reporting quality of small and medium enterprises (SMEs) in the five southern border
provinces, and to test the effects of the professionalism of the accountants, the effectiveness of the
risk management on financial reporting quality of the SMEs. The participants of this study were 375        
accountants of the SMEs in the five southern border provinces. The instrument used in the study was a
5-rating scale questionnaire, where its reliability was at 0.92. The data were analyzed using percentage,
mean, standard deviation, correlation analysis and multiple regression analysis.
1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University

39

The study found that: 1) to study professional accountants were at a medium level ( =3.99,
S.D. =0.62) 2) to study risk management were at a medium level ( =3.94, S.D. =0.61) 3) 3) to study
financial reporting quality were at a medium level ( =4.07 S.D. =0.61) 4) results of this study showed
that the professionalism of the accountants in respect of  intellectual skills, technical skills and practical
functions and risk management have positive effect on the financial reporting quality, which were    
statistically significant at (0.5).
Keywords: Professionalism accountants, Risk management effectiveness, Financial reporting quality of
  small and medium enterprises (SMEs)
บทนำ�

ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และได้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ส่งผลทำ�ให้เกิดการหดตัวของการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนไม่ขยายตัว ประกอบกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำ�คัญของไทย ทำ�ให้คำ�สั่งซื้อลดลง กำ�ลังการผลิต จึง
ลดลงตามไปด้วย แต่ธุรกิจที่ยังสามารถยั่งยืนและเป็นรากฐานที่สำ�คัญให้กับเศรษฐกิจในประเทศไทย คือ  วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสร้างรายได้และ
จ้างงาน อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ในระหว่าง 5 - 8 ปี ที่ผ่านมา (สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2556)
สถานภาพของ SMEs ไทย ขาดความพร้อมในด้านบริหารจัดการ เทคโนโลยีบุคลากร ผลิตภัณฑ์ เงินทุน ตลาด
จึงไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มรูปแบบ ภัยคุกคามที่สำ�คัญส่งผลกระทบต่อ SMEs ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น (สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555)
เศรษฐกิจของชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของภาคการเกษตรเป็นหลัก เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
จะเน้นจุดเด่นด้านวัฒนธรรม วิถีไทยประเพณีที่สำ�คัญในท้องถิ่น โดยการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการที่สำ�คัญจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะการประกอบการของกิจการดังกล่าวข้างต้นเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่อย่างไรก็ตาม
อุปสรรคสำ�คัญของ SMEs ชายแดนภาคใต้ คือ ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และมีความไม่แน่นอน ปัญหา
ทางการเมืองและความมั่นคง ปัญหาแรงงานไร้ทักษะ และผู้ประกอบการขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการขาด
ความรู้และข้อมูลการตลาด ที่เป็นอุปสรรคต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555)
รายงานทางการเงินเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญของธุรกิจในการสื่อสารกับผู้ใช้งบการเงินซึ่งประกอบด้วย ผู้ลงทุน ลูกจ้าง
ผูใ้ ห้กู้ ผูข้ ายสินค้า เจ้าหนีอ้ น่ื ลูกค้า รัฐบาล หน่วยงานราชการ สาธารณชน ผูอ้ อกกฎระเบียบ รวมทัง้ กลุม่ บุคคลต่างๆ ทีส่ นใจต่อ
การทำ�ธุรกิจ และการดำ�เนินงาน เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้ทกุ ๆฝ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล หากข้อมูลสารสนเทศ
ในการรายงานทางการเงิน มีการปกปิดบิดเบือนซ่อนเร้น ข้อมูลตามความเป็นจริงบางอย่างไม่ได้แสดงข้อมูลในการรายงานอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และเที่ยงธรรม ทำ�ให้รายงานทางการเงินดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือก่อให้เกิดภาพลวงตา ส่งผลเสียหายต่อ
ผู้ใช้  ทำ�ให้การตัดสินใจผิดพลาด  (สิทธิชัย บุญสราง, 2550) คุณภาพของรายงานการเงินเป็นคุณภาพที่มีลักษณะนามธรรม
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จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวเลขหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานการเงิน
โดยตรง จึงต้องอาศัยนักบัญชีมอื อาชีพเป็นสือ่ กลาง ทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของรายงานทางการเงินซึง่ ความเป็นมืออาชีพของ
นักบัญชีประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ทักษะทางการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (อมรา ติรศรีวฒ
ั น์, 2549)
ผลการศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาคใต้ พบว่า ปัญหาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคใต้
ที่สำ�คัญ คือ ขาดแรงงานที่มีทักษะ ขาดทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ขาดความรู้ด้านการจัดการ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลแน่ชัด ใน 5
จังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าว ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาผลกระทบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
SMEs ภาคใต้ นำ�ไปใช้เป็นแนวทางวางแผนเชิงกลยุทธ์ กำ�หนดทิศทาง และแนวทางในการจัดทำ�รายงานการเงิน เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในรายงานการเงิน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป โปร่งใส และมีความน่าเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้นกั บัญชี
ธุรกิจ SMEs ภาคใต้ นำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน สถาบันวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
3. เพื่อศึกษาคุณภาพรายงานทางการเงิน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
4. เพือ่ ศึกษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
5. เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารความเสี่ยง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน  5 จังหวัดชายแดนใต้ต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการสำ�รวจข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการวิเคราะห์โปรแกรมสำ�เร็จรูปในการดำ�เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน 5 จังหวัด
ชายแดนใต้ (พัทลุง 1,103 ราย, สงขลา 1,515 ราย, ปัตตานี 1,016 ราย, ยะลา 1,192 ราย และนราธิวาส 1,157 ราย) รวมทัง้ สิน้
จำ�นวน 5,983 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559)
		
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน 5 จังหวัด
ชายแดนใต้ ได้กำ�หนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95  โดยใช้สูตรจากการคำ�นวณขนาดตัวอย่าง ของทาโร
ยามาเน่ (Yamane, 1976) ได้กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 375 คน และได้คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละจังหวัดไว้ ตามสัดส่วนร้อยละของ
ประชากรในแต่ละจังหวัดและใช้การจับสลาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ประกอบด้วย (พัทลุง 69 ราย, สงขลา 95 ราย, ปัตตานี
64 ราย, ยะลา 75 ราย, และนราธิวาส 73 ราย)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) สร้างตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่
กำ�หนดขึ้น แบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน  นำ�ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนี
ความสอดคล้อง และเลือกข้อคำ�ถามที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
และนำ�มาหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มี
ค่าเท่ากับ 0.92 และผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามลักษณะปลายปิด ได้ประยุกต์จากงานวิจยั ของ ยุพา ยะใจมัน่ (2551) โดยครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
		
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปของนักบัญชีและธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อม
(SMEs) ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำ�นวน 8 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
		
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี จำ�นวน 27 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา (intellectual skills) จำ�นวน 4 ข้อ ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั แิ ละหน้าที่ (technical
and functional skills) จำ�นวน 7 ข้อ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (personal skills) จำ�นวน 5 ข้อ ด้านทักษะ
ทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) จำ�นวน 7 ข้อ และด้านทักษะ
ทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (organizational and business management skills) จำ�นวน 4 ข้อ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (likert rating scale) โดย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง
น้อยและน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 23 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการกำ�หนดวัตถุประสงค์ (objective setting) จำ�นวน 4 ข้อ ด้านการระบุความเสี่ยง (risk identification) จำ�นวน
8 ข้อ ด้านการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) จำ�นวน 3 ข้อ ด้านการจัดการความ เสี่ยง (risk treatment) จำ�นวน
5 ข้อ และด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน (monitoring evaluating and reporting) จำ�นวน 3 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (likert rating scale) โดย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด
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ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานการเงิน จำ�นวน 16 ข้อ โดยแบ่งเนือ้ หาเป็น 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ จำ�นวน 4 ข้อ ด้านความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม จำ�นวน 3 ข้อ ด้านความทันเวลา
จำ�นวน 1 ข้อ ด้านความสามารถเปรียบเทียบได้ จำ�นวน 3 ข้อ ด้านความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ จำ�นวน 2 ข้อ และด้านความ
สามารถเข้าใจได้ จำ�นวน 3 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (likert rating scale) โดย แบ่งออกเป็น
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ดำ�เนินการจัดทำ�แบบสอบถามตามจำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบเอกสารเตรียม นำ�ส่งทาง
ไปรษณีย์
2) ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือราชการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์
และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ทำ�บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
จำ�นวน 375 คน โดยดำ�เนินการส่งแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่าง ระยะเวลาทีใ่ ห้สง่ แบบสอบถามกลับทางไปรษณียภ์ ายใน 20 วัน
3) เมื่อครบกำ�หนด 20 วัน  ผู้วิจัยทำ�การรวบรวมแบบสอบถาม  ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วน
ในเนื้อหาของแบบสอบถามที่ได้รับ และดำ�เนินการติดตามโดยการสอบถามทางโทรศัพท์จากกลุ่มตัวอย่างเดิมที่ยังไม่ส่งกลับ
มาอีกครั้ง และส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเดิมอีกครั้ง ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจนได้
แบบสอบถามครบถ้วนตามจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างที่กำ�หนด เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ตามสภาพ
ของผู้ตอบ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบความเรียง
2) การวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี, การบริหารความเสี่ยงและคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 5 ด้านโดยวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหาร
ความเสี่ยงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product
moment correlation)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 - 0.29 หมายถึง ความสัมพันธ์ ระดับต่ำ�
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 - 0.49 หมายถึง ความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.50 - 1.00 หมายถึง ความสัมพันธ์ ระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางลบ
4) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
และการบริหารความเสีย่ งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลหาผลกระทบของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
กลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นนักบัญชีเพศหญิง (ร้อยละ 69.90) อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 32.80) การศึกษาระดับปริญญาตรี
(ร้อยละ 70.10) ประสบการณ์การในการทำ�งานด้านบัญชี 4-6 ปี (ร้อยละ 33.30)
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง ให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก    
( =3.99, S.D. =0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า
ปัจจัยด้านทักษะทางการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร ( =4.03, S.D. =0.65) รองลงมาปัจจัยด้านทักษะทางปัญญา
และปัจจัยด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ( =3.99, S.D. =0.69) และปัจจัยด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและ
การจัดการธุรกิจ มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =3.97, S.D. =0.67) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพ โดยรวมและเป็นรายด้านของ
นักบัญชีของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ (n=375)
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่
ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ
โดยรวม

3.99
3.99
3.98
4.03
3.97

S.D.
0.72
0.69
0.65
0.65
0.67

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.99

0.62

มาก

3. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน 5
จังหวัดชายแดนใต้
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.94,  S.D. =0.61) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยด้านการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง   
( =3.98,  S.D. =0.70) รองลงมาปัจจัยด้านการพิจารณาเลือกวิธกี ารจัดการความเสีย่ ง ( =3.95,  S.D. =0.64) ส่วนปัจจัยทีม่ ี        
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ปัจจัยด้านการกำ�หนดวัตถุประสงค์และด้านการระบุความเสีย่ ง ( =3.91,  S.D. =0.64) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเป็นรายด้านของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ (n=375)
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
ด้านการกำ�หนดวัตถุประสงค์
ด้านการระบุความเสี่ยง
ด้านการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
ด้านการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม

3.91
3.91
3.98
3.95
3.93

S.D.
0.69
0.64
0.70
0.64
0.72

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.94

0.61

มาก
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4. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงิน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( =4.07, S.D. =0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า
ปัจจัยด้านความสามารถพิสจู น์ยนื ยันได้ ( =4.19, S.D. =0.71) รองลงมาปัจจัยด้านความความเข้าใจ ( = 4.11, S.D. =0.70)
และปัจจัยด้านความสามารถเปรียบเทียบกันได้มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =3.97, S.D. =0.68) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานการเงิน โดยรวม และเป็นรายด้านของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดน (n=375)
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ด้านความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
ด้านความทันเวลา
ด้านความสามารถเปรียบเทียบกันได้
ด้านความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้
ด้านความความเข้าใจ
โดยรวม

4.00
4.07
4.08
3.97
4.19
4.11

S.D.
0.69
0.74
0.75
0.68
0.71
0.70

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07

0.61

มาก

5. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงกับคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ตัวแปร

IS

FS

PS

ICS

IS

1

FS

0.790**

1

PS

0.741**

0.774**

1

ICS

0.656**

0.685**

0.775**

1

OBMS

0.562**

0.553**

0.576**

0.676**

1

OS

0.500**

0.523**

0.625**

0.593**

0.558**

1

RI

0.633**

0.625**

0.658**

0.742**

0.652**

0.779**

1

RA

0.529**

0.507**

0.608**

0.616**

0.568**

0.666**

0.729**

1

RT

0.636**

0.628**

0.647**

0.668**

0.575**

0.708**

0.842**

0.698**

1

MER

0.576**

0.599**

0.620**

0.701**

0.636**

0.697**

0.792**

0.643**

0.766**

1

QT

0.608**

0.647**

0.630**

0.685**

0.631**

0.710**

0.829**

0.641**

0.825**

0.793**

VIF

3.245

3.521

4.141

3.808

2.179

3.022

5.920

2.482

4.176

3.362

*มีนัยสำ�คัญที่ 0.05 **มีนัยสำ�คัญที่ 0.01

OBMS

OS

RI

RA

RT

MER

QT

1
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แทนค่าโดยที่
QT
= คุณภาพรายงานทางการเงิน
IS
= ปัจจัยด้านทักษะทางปัญญา
FS
= ปัจจัยด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหน้าที่
PF
= ปัจจัยด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ICS
= ปัจจัยด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
OBMS = ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ
OS
= ปัจจัยด้านการกำ�หนดวัตถุประสงค์
RI
= ปัจจัยด้านการระบุความเสี่ยง
RA
= ปัจจัยด้านการประเมินและการวิเคราะห์ฯ
RT
= ปัจจัยด้านการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการฯ
MER = ปัจจัยด้านการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันหรือเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ทำ�การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระ ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี และการ
บริหารความเสี่ยง มีค่าตั้งแต่ 2.179 – 5.920 ซึ่งมีค่า น้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กัน
เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี และการบริหารความเสีย่ งใน
แต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม อย่างมีนัยสำ�คัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.500 – 0.793 จากนั้น ผู้วิจัยได้ทำ�การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้าง
สมการพยากรณ์คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ได้ดังนี้
Y=

0.498 - 0.126IS + 0.287FS + 0.001PF + 0.180ICS - 0.015OBMS + 0.013OS + 0.136RI
+ 0.064RA + 0.283RT + 0.073MER
ซึ่งสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ค่าคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(F = 122.25 ; P = 0.000) และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.764 (ตาราง 5) เมื่อนำ�ไปทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
และการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านกับตัวแปรตาม
คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม ปรากฏผล ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของสัมประสิทธิ์การถดถอยความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและ
การบริหารความเสี่ยงต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยง
ค่าคงที่
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
-ด้านทักษะทางปัญญา
-ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่
-ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
-ด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
-ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง
-ด้านการกำ�หนดวัตถุประสงค์
-ด้านการระบุความเสี่ยง
-ด้านการประเมินความเสี่ยง
-ด้านการจัดการความเสี่ยง
-ด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน
P = 0.000 F = 122.25 AdjR2 =0.764

คุณภาพรายงานทางการเงิน
สัมประสิทธิ์การถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
0.498
0.105

t

p-value

4.748

0.000**

-0.126
0.287
0.001
0.180
-0.015

0.053
0.052
0.56
0.53
0.043

-2.379
5.469
0.022
3.419
-0.340

0.018**
0.000**
0.983
0.001**
0.734

0.013
0.136
0.064
0.283
0.073

0.49
0.070
0.040
0.055
0.041

0.273
1.956
1.597
5.130
1.766

0.785
0.051
0.111
0.000**
0.078

*มีนัยสำ�คัญที่ 0.05 **มีนัยสำ�คัญที่ 0.01
จากตารางที่ 5 พบว่า ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา (IS) ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหน้าที่ (FS) และด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (ICS) และการบริหารความเสี่ยง ด้านการ
จัดการความเสี่ยง (RT) มีความสัมพันธ์ระดับสูงและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน (QT) ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สำ�หรับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (PF) ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (BMS) และการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการกำ�หนดวัตถุประสงค์(OS) ด้านการระบุความเสี่ยง (RI) ด้านการประเมินความเสี่ยง (RA) ด้านการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน (MER) ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เมือ่ นำ�ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา (IS) ด้านทักษะ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ (FS) และด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (ICS) และการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการจัดการความเสี่ยง (RT) ไปสร้างสมการพยากรณ์ของคุณภาพรายงานทางการเงิน (QT) ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เท่ากับ 0.758 (ตารางที่ 6)
โดยได้สมการพยากรณ์ ดังนี้
OA = 1.823 + 0.271TC + 0.382TE
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของสัมประสิทธิ์การถดถอยความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและ
การบริหารความเสี่ยงต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยง
ค่าคงที่
ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี
-ด้านทักษะทางปัญญา
-ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่
-ด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
การบริหารความเสี่ยง
-ด้านการจัดการความเสี่ยง
P = 0.000 F = 293.557 AdjR2 =0.758

คุณภาพรายงานทางการเงิน
สัมประสิทธิ์การถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
0.526
0.105

t

p-value

5.017

0.000**

-0.123
0.329
0.230

0.053
0.053
0.045

-2.302
6.228
5.117

0.022**
0.000**
0.000**

0.449

0.039

11..636

0.000**

*มีนัยสำ�คัญที่ 0.05 **มีนัยสำ�คัญที่ 0.01
จากตารางที่ 6 พบว่า ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา (IS) ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ
และหน้าที่ (FS) และด้านทักษะทางการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร (ICS) และการบริหารความเสีย่ ง ด้านการจัดการ
ความเสีย่ ง (RT) มีความสัมพันธ์ระดับสูงและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน (QT) ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัยมีประเด็น ที่จะนำ�มาอภิปรายผลดังนี้
1. ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านทักษะทางการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
รองลงมาปัจจัยด้านทักษะทางปัญญาและปัจจัยด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ และปัจจัยด้านทักษะทางการบริหาร
องค์กรและการจัดการธุรกิจ มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่ถูกกำ�หนดขึ้นตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับ ที่ 3 (IES3) นักบัญชีต้องมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
คาดคะเนสถานการณ์ในอนาคตและพิจารณาทิศทางของธุรกิจได้ ซึ่งจะช่วยให้นักบัญชี สามารถจัดทำ�รายการการเงินได้
อย่างมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจได้ และสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของธุรกิจที่เป็นอยู่ อย่างแท้จริงได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ พรสิริ ปุณเกษม (2542) กล่าวว่า บทบาทของนักบัญชีและรายงานการเงินในศตวรรษใหม่ควรเป็น
ดังนี้ 1) คุณลักษณะของนักบัญชีมีความรู้ทางธุรกิจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีกุศโลบาย ในการให้
คำ�ปรึกษามีความสามารถในการแนะนำ�และสอนงาน 2) ระบบการบัญชีเน้นวิธีการปฏิบัติงานที่ให้มูลค่าเพิ่มต่อองค์กร ใช้ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ในงานทีจ่ �ำ เป็น 3) วิสยั ทัศน์นกั บัญชีมองไปข้างหน้ามากกว่ามองไปข้างหลัง เน้นผลได้
(value) มากกว่าต้นทุน (cost)
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2. การบริหารความเสีย่ งของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาปัจจัยด้านการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านการกำ�หนด
วัตถุประสงค์และด้านการระบุความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ว่าที่ร้อยตรีพรตพร อาฒยะพันธุ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ใน
แบบจำ�ลองมีนัยสำ�คัญทางสถิติ กล่าวคือ ปัจจัยความเสี่ยงจากภัยแล้ง ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อพิพาทแรงงาน ปัจจัยความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้าที่ไม่ตรงเวลาและปัจจัยความเสี่ยงจากเทคโนโลยีใหม่มีผลกระทบ
ต่อรายได้ของกิจการอะไหล่ยนต์
3. คุณภาพของรายงานการเงิน ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ค่าเฉลี่ยสูงทีส่ ดุ
รองลงมาปัจจัยด้านความความเข้าใจ ส่วนปัจจัยทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือปัจจัยด้านความสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งสอดคล้อง
กันกับงานวิจัย Chen, Hope, Li, & Wang (2011) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ประสิทธิภาพของการลงทุนสำ�หรับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นบริษทั เอกชนขนาดเล็กในตลาดใหม่   พบหลักฐานทีห่ นักแน่นว่าคุณภาพของ
การบัญชีสง่ ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ
4. ความสัมพันธ์และผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสีย่ งมีความสัมพันธ์และกระทบ
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะ ความเป็นมืออาชีพ
ของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา, ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่และด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการสื่อสาร ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการความเสี่ยง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจัย ยุพา ยะใจมั่น (2551) พบว่า ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลฯ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพรายงานการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำ�เภอเมืองเชียงราย อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุกญ
ั ญา คำ�นวณสกุณี (2543) พบว่า ธุรกิจขนาดย่อมมีระดับการนำ�ข้อมูลรายงานการเงินไปใช้ ในด้านการวางแผน การกำ�หนด
เป้าหมาย การควบคุมการตัดสินใจ เช่น การปรับปรุงกิจการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ธุรกิจขนาดย่อมแต่ละประเภท สรุปได้ว่า
ธุรกิจส่วนใหญ่ แก้ปัญหาโดยการเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้จัดทำ�รายงานการเงิน และการพัฒนาด้านการเงิน รวมถึงระบบบัญชี
สรุป

ความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี, การบริหารความเสี่ยงและคุณภาพของรายงานการเงิน ของนักบัญชีธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะ
ทางปัญญา (IS) ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั แิ ละหน้าที่ (FS) และด้านทักษะทางการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร
(ICS) และการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการความเสี่ยง (RT) มีความสัมพันธ์ระดับสูงและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงิน (QT) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สำ�หรับความเป็นมืออาชีพของนักบัญชี ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (PF) ด้านทักษะทางการบริหารองค์กร
และการจัดการธุรกิจ (BMS) และการบริหารความเสี่ยง ด้านการกำ�หนดวัตถุประสงค์(OS) ด้านการระบุความเสี่ยง (RI) ด้าน
การประเมินความเสี่ยง (RA) ด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน (MER) ไม่มีความสัมพันธ์กัน
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ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1) นักบัญชีธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ควรนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลใน
การประเมินความรูค้ วามสามารถของตนเอง เพือ่ พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมเป็นทีย่ อมรับของหน่วยงาน
สถาบันวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป
1.2) ผู้บริหารธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ นำ�ไปใช้เป็นแนวทาง
วางแผนเชิงกลยุทธ์ กำ�หนดทิศทาง ภารกิจ และแนวทางในการจัดทำ�รายงานการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รายงาน
การเงินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
1.3) หน่วยงาน สถาบันวิชาชีพบัญชี สถานศึกษา ควรนำ�ไปใช้ในการวางแผน กำ�หนดทิศทาง ภารกิจ และ
แนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่นักบัญชี และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1) ผูว้ จิ ยั ในอนาคต หรือผูท้ ส่ี นใจในการศึกษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา หรือนำ�ฐานข้อมูลไปใช้ในการ
ขยายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้ กระทบต่อคุณภาพรายงานการเงิน เช่น จริยธรรม และทัศนคติ ของนักบัญชี ฉะนั้นใน
การวิจัยในอนาคต จึงควรมีการกำ�หนดตัวแปรแทรกที่อาจมีผลต่อคุณภาพรายงานการเงิน
2.2) ควรปรับวิธกี ารเก็บแบบสอบถาม เป็นการสอบถามเชิงลึกเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2.3) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชี เพื่อให้ทราบว่าควรมีการพัฒนา
ศักยภาพของนักบัญชีในด้านใดบ้าง เช่น ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบัญชีของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลาทีมีผลต่อคุณภาพรายงานการเงิน
2.4) การวิจัยในอนาคตควรมีการเน้นกลุ่มตัวอย่างเฉพาะด้าน เช่น ด้านกิจการการผลิต กิจการบริการ
และกิจการการค้า เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลและสามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
รายการอ้างอิง
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