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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดบัปฏิบัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชรีะดับปฏบิัติการบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยบุคคล 3) เพื่อศึกษาศักยภาพทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานบัญชีระดับปฏิบตัิการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถติิการทดสอบแบบ t-test สถิตคิวามแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบั
การศึกษา และประสบการณ์ทำงานทีต่่างกนั ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชี ต่างกัน สว่นพนักงานบัญชี
ระดับปฏบิัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ทำให้ประสทิธิภาพการ
ทำงานของพนักงานบัญชไีม่ต่างกัน นอกจากนี้ ศักยภาพทางการบัญชี ด้านความรู้วชิาชีพบญัชี ด้านทักษะวิชาชีพ และดา้น
คุณค่าทางวชิาชีพ มีผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนศักยภาพทางการบัญชี ดา้นจรรยาบรรณในวชิาชีพ ไม่มผีลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับ
ปฏิบัติการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการทำงาน; พนักงานบัญชี; 
 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study the efficiency in performance of operating level 
accountant at private company in Bangkok 2) to study the efficiency in performance of operating level 
accountant at private company in Bangkok classified by personal factors 3) to study the accounting 



potentiality factors the affect the efficiency in performance of operating level accountant at private 
company in Bangkok. 
 The sample used in this research is 400 people who are the operating level accountant at private 
company in Bangkok, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test 
statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods 
and using multiple regression statistics. 
 The hypothesis test showed that the operating level accountant at private company in Bangkok 
with different educational level and work experience in accounting have the different effects on the 
efficiency in performance of accountant. In the other hand, the operating level accountant at private 
company in Bangkok with different gender, age and average monthly income do not have the different 
effects on the efficiency in performance of accountant. Moreover, the accounting potentiality factors are 
the professional knowledge, professional skill and professional values that affect the efficiency in 
performance of operating level accountant at private company in Bangkok, the accounting potentiality 
factors is the professional ethics that do not affect the efficiency in performance of operating level 
accountant at private company in Bangkok. 
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1. บทนำ 

ในปัจจุบนัการดำเนินธุรกิจขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมาก การปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิง่สำคัญ เพราะไม่มีองค์กรใดที่ปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วสามารถอยู่รอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง การทำ
ธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงความยั่งยนื ต้องมองไกลและมองให้กว้าง หากใครเร่ิมปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิด
เร่ืองความยั่งยืนได้ก่อนย่อมได้เปรียบ ในสว่นภาครัฐเองก็ต้องเร่งแก้ไขกฎเกณฑ์ให้ทันสมมัย เอ้ือต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ
อย่างเท่าทนั ในส่วนของภาคธุรกิจเองต้องเร่งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับเทคโนโลยแีละวิถีการทำธุรกิจแบบใหม่  
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 ) 

การประกอบธุรกิจจำเป็นจึงต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อให้ข้อมูลในการดำเนนิธุรกิจแก่บุคคลฝา่ยต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกกิจการ เช่น ผูบ้ริหาร เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ให้กู้ ผู้ขายสนิค้า และเจ้าหนี้อ่ืน ลูกคา้ รัฐบาล 
หน่วยงานราชการ และสาธารณชน การจัดทำบญัชีมปีระโยชน์ตอ่กิจการ ดังนี้1) เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนิน
ธุรกิจ 2) เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสนิใจของธุรกิจ 3) เป็นเครื่องมือในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่าย
ของธุรกิจ 4) เป็นเครื่องมือการหาแหล่งเงินทุน 5) ทำให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในทีด่ีและเป็นสัญญาณเตือนภัยของ
กิจการ 6) เป็นประโยชน์ในการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด (สภาวชิาชพีบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2547) พนักงานบัญชีจึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะทำให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของกิจการ เพื่อนำข้อมูลทางการเงินไปวางแผนในการดำเนินงานและจัดทำงบประมาณตา่งๆ ในอนาคตได้เพื่อรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจ พร้อมการเปลีย่นแปลงระบบปฏบิัติงาน โครงสร้างองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงดา้นตา่งๆทางธุรกจิ 

 ประสิทธิภาพในการทำงานดา้นบัญชีของพนักงานบัญชีจึงมีความสำคัญอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีขัน้พื้นฐานที่เปน็ไปตามหลักการบัญชทีีร่ับรองทั่วไป  ซึ่งประสทิธิภาพงานทางบญัชีจะเกิดขึ้นได้นัน้



จะต้องมีศักยภาพ ทักษะทางบญัชีพื้นฐาน 5 ทักษะ ประกอบดว้ย ทักษะด้านความรู้วชิาชีพบญัชี ด้านทักษะวชิาชีพ ดา้น
คุณค่าทางวชิาชีพ ดา้นจรรยาบรรณในวิชาชพี ดังนัน้พนักงานบญัชีควรมีความรู้ ความสามารถศักยภาพ และความชำนาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพบัญชีที่ได้ศกึษามาโดยตรงหรือเฉพาะด้าน รวมถึงอาศัยประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานจริง เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลทางบัญชีทีน่ำเสนอต่อผู้บริหารต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถใช้ในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้ทนัต่อ
เวลา หากการปฏิบัตงิานของพนักงานบัญชีไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรต้องการอาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ และแก้ได้ไมท่ันเวลาส่งผลต่อวางแผนในการดำเนินงานในอนาคต 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งศึกษาเก่ียวกับปัจจัยตา่งๆที่มผีลต่อประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดบัปฏบิัติการ
บริษัทเอกชน โดยมีแนวคิดในการวิจัย คือ การศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณท์ำงาน และรายได้
ต่อเดือน ว่ามีความสัมพนัธ์มากน้อยเพียงใดต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบญัชีระดบัปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงศักยภาพทางบัญชีว่ามผีลต่อประสิทธภิาพการทำงานของพนักงานบญัชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะนำไปใช้เป็นแนวทางทางการพัฒนาความรู้ เสริมสรา้งศักยภาพ 
และความชำนาญในวิชาชีพบัญชี รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน มีคุณภาพ ข้อมูลเชื่อถือได้ตามหลักมาตรฐานการบัญช ีทันต่อการตัดสนิใจของผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลทางการเงินในการ
วางแผนและดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบัญชีและผู้ทำบัญช ี
 สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public 

Accountants : AICPA)(1966) ได้ให้ความหมายของการบัญชีเป็นศิลปะของการจดบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา การจัดหมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทัง้การตีความ
ของผลนั้น 

 สมาคมนักบญัชีและผู้สอบบัญชรีับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย (ปจัจุบันคือ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์) (2538) คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์บัญชีได้ให้คํานิยามของการบัญชไีว้ ดังนี้ “การบัญชีคือศิลปะของการเก็บ
รวบรวม บันทึก จาํแนก และทำสรุปข้อมูลอันเก่ียวกับเหตุการณ์ทาง เศรษฐกิจในรูปตัวเงนิ ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี   
ก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงินซึง่เป็นประโยชน์แก่บุคคล หลายฝ่าย และผู้ทีส่นใจในกิจกรรมของกิจการ 

 สมนึก เอ้ือจิระพงศ์พันธ์ และสมเดช โรจน์คุรีเสถียน (2540) อ้างถึงใน กานดา แซ่หลิว (2560)  ได้กล่าววา่
การบัญชี คือ การจดบนัทึกรายการค้าของกิจการ การจัดจำแนกรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินของกิจการโดยใช้เป็นหน่วยเงนิตรา นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมาย
จากข้อมูลทางการบัญชีทีไ่ด้จากการจดบันทึกดงักล่าวดว้ยซึ่ง บคุคลที่ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการบญัชีนัน้ เรียกว่า “นักบัญชี” 

 เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) ได้กล่าวไวว้่า การบัญชี หมายถึง การนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมา
จดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรปุผล และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลกัเกณฑ์ตามความต้องการของฝา่ยบริหารและการดำเนนิงาน
ของกิจการเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานที่จะต้องเสนอ ตามหน้าที่ความรบัผิดชอบที่ได้มอบหมาย 

 พะยอม สิงห์เสน่ห์ (2544) อ้างถึงใน กานดา แซ่หลิว (2560) ได้ให้ ความหมายของนักบัญชี (ผู้ทำบัญชี) 
หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีมีหนา้ที่จัดทำบญัชไีม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าทีจ่ัดทำบญัชี หรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่ 
พนักงานบริษัท หรือผู้รับจา้งทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชี และต้องจัดทำบญัชาให้เป็นตามความเป็นจริงตามมาตรฐานการ
บัญชีโดยมีเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน 

 
  



2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพทางการบัญชี 
 2.2.1 ด้านความรู้วิชาชีพบัญชี 
 ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2545) อ้างถึงใน จุฑารัตน์ ฉัตรไทย (2563)  ได้กล่าววา่ ความรู้ในวชิาชพี 

(Professional Knowledge) ดา้นความรู้ต้องการเนน้ให้มี ความตระหนักถึงการให้บริการ ความรู้ที่จำเป็นใน
สถาบนัการศึกษา ซึ่งเปน็การเตรียมพื้นฐานและความพร้อมก่อนเป็นนักวิชาชีพบัญชี ดงันี้ 

          1) ความรู้ทั่วไป ช่วยให้นักวิชาชีพบญัชีมีความรอบรู้ ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การใช้
ดุลยพินิจ หรือมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอื่น คณะกรรมการการศึกษาเชื่อว่าการศึกษาที่ให้มีความรู้ทั่วไปในวงกว้างเปน็พืน้ฐาน
สำคัญที่กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นจุดเร่ิมต้นของวิชาชีพบญัชี 

2) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการทั่วไป รวมถึงเศรษฐศาสตร์ พฤติกรมองค์การ การตลาดการ
จัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิ เป็นต้น ความรู้ในส่วนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อวิชาชพี
บัญช ี

3) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ในส่วนนี้มีความสำคัญเนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจมาจากการจัดให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปน็ที่ผสมผสานเข้ากับเนื้อหาวชิาแกนอ่ืน ๆ 

4) ความรู้ด้านบัญชี รวมถึงการบัญชบีริหารรายงานการเงินการบัญชีการเงินการสอบบญัชี กฎหมาย
ธุรกิจ ภาษีอากร การควบคุมและการตรวจสอบภายในจรรยาบรรณวิชาชีพ เปน็ตน้ ความรู้ในสว่นนี้เปน็พื้นฐานของความที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับวิชาชีพบญัชี 

 2.2.2 ด้านทักษะวิชาชีพ 
 อัมพร เที่ยงตระกูล(2551) อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ กิ่มสรา้ง (2560)  ได้ให้ความหมายว่า ความสามารถ

ประเภทต่างๆที่จำเปน็ต่อ การนำความรู้ทางวิชาชีพ คา่นิยม จริยธรรมและแนวความคิดทางวชิาชีพไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางวชิาชีพ กลา่วคือ นักวิชาชีพบญัชีจำเป็นต้องมทีกัษะ จำนวนหนึ่ง รวมทั้งทักษะ
เฉพาะด้านและทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะด้านความรู้ต่างๆ และทักษะในการพจิารณาเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ 
ได้แก่ทักษะในการใชส้ติปัญญา ทักษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์ และทกัษะในการติดต่อสื่อสาร 

1) ทักษะในการใช้สติปัญญา ประกอบด้วย การมีวิจารณญาณในการไตร่ตรองความสามารถในการ
เลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม และความสามารถในการวิเคราะห์และเลือกข้อมูล 

2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์ ประกอบด้วย ความสามารถในการประสานงานได้เป็นอยา่งดีและการ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ได ้

3) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย การมีศิลปะในการแสดงความคิดเห็น การนำเสนอ การ
พูด และการเขียนไดต้รงประเดน็ 

2.2.3 ด้านคุณค่าทางวชิาชีพ 
จุฑารัตน์ ฉัตรไทย (2563)  ได้กล่าววา่ คุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional Values) นักวิชาชีพบญัชี

จำเป็นต้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความเปน็อิสระตาม
มาตรฐานของวชิาชีพ มารยาทของวิชาชพี ความสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ของสาธารณชนความ
ตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักวิชาชีพบัญชีต้องตระหนักถึงคุณค่าทางวิชาทางชีพและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและวชิาชีพของตนเอง 

2.2.4 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
มัณฑนา แก้วดวงเล็ก และคณะ (2560) อ้างในสุพัตรา รักการศิลป์, เอมอร แสวงวโรตม์ และผกามาศ บุตร

สาลี (2562) ได้กลา่ววา่ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นสิง่สำคัญและจำเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะนักบัญชียิ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งทีส่ำคัญขององค์กรในการนำเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส เปน็อิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผลประโยชนโ์ดยรวมของสาธารณชนเป็นผลให้นักบัญชีต้องยึดมัน่ต่อ



จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ซึ่งบุคคลและหนว่ยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความสำคัญและตระหนักถึงการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพให้กับนักบัญช ีเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในการประกอบวิชาชพีอย่างประสบ
ความสำเร็จทั้งตนเองและกิจการ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิการทำงานของผูท้ำบัญชี 
 โศรยา บุตรอินทร์ และคณะ (2557 ) อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ กิม่สร้าง (2560)  กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชี (Efficiency of accounting practice) เป็นความสามารถในการปฏบิัติให้มีความถูกต้องและนา่เชื่อ 
ถือ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การ ดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งการปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย การทำงานต้องเชื่อถือได้
งานสำเร็จทันเวลาและผลงานได้ มาตรฐาน ดังนัน้การปฏบิัติงานทางการบัญชีที่ดีจึงเปน็สิง่สำคญัอย่างยิ่งต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้อง
ภายในองค์กรโดยเฉพาะผูบ้ริหารจะต้องมีการควบคุมดูแล เพื่อให้การปฏิบัติทางการบัญชีมีประสิทธิภาพทนัต่อเวลามีความ
ถูกต้องในการรายงานผลและสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นี้ข้อมูลการบัญชทีี่ดีจะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องรวมทั้งผู้บริหารสามารถ
นำไปใช้ในการตัดสนิใจและวางแผนการดำเนนิงานได้ ซึ่งประสทิธิภาพการปฏบิัติงานทางการบญัชีจะมไีด้นัน้ ควรเริ่มจาก
ผู้บริหารจะต้องมีวิสยัทัศน์ทางการบัญชี และการบริหารงานที่ดีที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

 2.3.1 ด้านปริมาณงาน 
 ประทีบ วจีทองรัตนา (2558) ได้กล่าวไวว้่า ปริมาณผลงาน (Quantity of Work) หมายถึง จำนวนผลงาน

ที่ทำสำเร็จเปรียบเทียบกบัปริมาณงานที่กำหนดหรือปริมาณงานที่ควรจะทำได้ในเวลาหรือมาตรฐานที่ควรจะเปน็ 
สุรพงษ์ ฉันทพฒันพ์งศ์ (2559) ได้กล่าวไว้วา่ ปริมาณงาน หมายถึง การวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้

ปริมาณงานตามเป้าหมายที่มีการกำหนดไว้ โดยงานที่ปฏบิัติมีปริมาณงานที่เหมาะสม และเปน็ไปตามเปา้หมายทีไ่ด้กำหนดไว้ 
ผลงานที่ออกมานัน้สมดลุกับอัตรากำลังคนและเปน็ไปตามเปา้หมายของหน่วยงาน 

2.3.2 ด้านคุณภาพของงาน 
พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพของงาน หมายถึง ผลของงานที่ทำออกมามีความถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์และประณีต ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความต้องการของงานนั้น ๆ อกีทั้งผู้ให้บริการและผู้ใชบ้ริการ
ได้ประโยชน์ คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ 

อติกานต์ ประสมทรัพย์ (2563) ได้กล่าวไว้วา่ คุณภาพงาน หมายถึง การได้มาซึ่งข้อมูลทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ สามารถเป็นตวัแทนอันเที่ยงธรรม เชื่อถือได้ ความเข้าใจได้ง่าย สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งข้อมูลทีไ่ดต้้องช่วยในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2.3.3 ด้านทันต่อเวลา 
ปทิตตา จันทวงศ์ (2559) ได้กลา่วไว้วา่ เวลาที่ใช้ในงาน หมายถึง การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่

กำหนดและสามารถแบง่เวลา อทุิศเวลาในการปฏบิัติงานได ้
กษมาพร ยังส้มป้อย (2561) อ้างถึงใน อติกานต์ ประสมทรัพย์ (2563) ได้กล่าวว่า ความทนัต่อเวลาด้าน

บัญชี หมายถึง การทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพและเสร็จทนัตามกำหนดเวลา มีการลำดบัการทำงานก่อน - 
หลัง ตามความสำคัญของงาน เพื่อให้งานเสร็จตามระยะการดำเนินงานที่กำหนดไว ้

2.3.4 ด้านความริเริ่มสร้างสรรค์ 
จุฑารัตน์ บันดาลสิน (2557) ไดก้ล่าวไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ตรง

วัตถุประสงค์ เมื่อนำเอาความคิดสร้างสรรค์นัน้มาทำประโยชนจ์ริง เราเรียกว่า “นวัตกรรม” 
ภูวนาถ วิสุทธากร และคณะ (2558) ได้กล่าวไวว้่า ความคิดสรา้งสรรค์ในการปฏบิัติงาน หมายถึง 

กระบวนการทางปญัญาระดบัสงูที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลายๆ อย่างมารวมกัน เป็นความคิดที่นอกเหนือไปจากการ
ปฏิบัติงานตามวงรอบเดิมที่กำหนด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือแก้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 

 



 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “ปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผู้ทำ
บัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย”ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดา้นเจตคติใน
วิชาชีพ มีอิทธิพลสูงสุดต่อประสทิธิภาพการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชี รองลงมาคือปัจจัยดา้นทกัษะ ทางวชิาชีพ ปัจจัยดา้น
คุณค่าแห่งวิชาชีพ และปัจจัยดา้นความรู้ในวชิาชีพบัญชีตามลำดับ  
  จุฑารัตน์ ฉัตรไทย (2563) ได้ศกึษาเก่ียวกับเร่ือง “ศึกษาประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบัญชี 
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา่ ทักษะทางด้านวิชาชพี บัญชี 3 ด้านที่มผีลต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีบรษิัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร คือ ด้านทักษะทางวชิาชีพมีอิทธพิลสูงสดุ รองลงมาเปน็ความรู้
ในวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
  อติกานต์ ประสมทรัพย์ (2563) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ประสทิธิภาพการทำงานของนักบัญชีในมุมมอง
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ทักษะในการปฏบิัติงานทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาชีพ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี โดยรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดบั ได้แก่ ดา้นความถูกต้องของงบการเงิน ด้านความทันเวลา และด้านคุณภาพงาน  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
  ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 18,935 คน 
(ข้อมูล อ้างอิง สถิติผู้ขึ้นทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2565) กลุ่ม
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 392 คน ที่ได้จากการกำหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใชสู้ตรการคำนวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 5% แตผู่้วจิัยทำการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด และการศกึษาวิจยัในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) จากพนักงานบัญชบีริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะนำเอาข้อมูลที่ได้
หลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจยัหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา โดยในส่วนของแบบสอบถาม
ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิด ซึ่งผู้วิจัยจะมีตัวเลือกคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลอืกตอบ และในส่วน
แบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยจะกำหนดเฉพาะคำถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบ โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและ รายไดต้่อเดือน จำนวนทั้งหมด 5 ข้อ ซึ่งเป็นคำถามลักษณะปลายปิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 คำตอบ 
  ส่วนที่ 2  ศักยภาพทางการบัญชีของพนักงานบัญชีระดบัปฏิบตัิการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านความรู้วชิาชพีบัญชี ดา้นทักษะวชิาชีพ ด้านคุณค่าทางวชิาชีพ และด้านจรรยาบรรณในวชิาชีพ จำนวน
ทั้งหมด 13 ข้อ เป็นคำถามแบบประเมินค่าความสำคัญ  5 ระดบั (Rating Scale) 
  ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดบัปฏิบตัิการบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งประกอบด้วย ดา้นปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน ดา้นความทันต่อเวลา และดา้นความริเริ่มสร้างสรรค์ จำนวนทัง้หมด 
8 ข้อ เป็นคำถามแบบประเมินคา่ความสำคัญ  5 ระดับ (Rating Scale)   



ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคำถามที่ต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่ามีปัจจัย
นอกเหนือจากศักยภาพทางการบัญชี ทีส่่งผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีในปัจจุบัน จำนวน 1 ข้อ โดยเป็น
คำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 400 คน  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการของบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบ 
อย่างง่าย (Simple Random Sampling ) ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด นำข้อมูลที่ไดไ้ปวิเคราะห์คำนวณผล
โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
 1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กบัตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุม่ 
ได้แก่ ปัจจัยสว่นบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณท์ำงาน และรายได้ต่อเดือน 
 2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดบั
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ศักยภาพทางบัญชี และประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบตัิการบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

3.3.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี ้
 1. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัตกิารบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ  t-test    
 2. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัตกิารบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และรายได้ต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยศักยภาพทางบัญชี ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดบั
ปฏิบัติการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น ในภาพรวมในระดับ มากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงานบัญชี อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยเรียงลำดบั ได้แก่ ด้านความริเริ่มสร้างสรรค ์ด้านความทันต่อเวลา ด้าน
ปริมาณงาน และ ด้านคุณภาพของงาน 
 4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบรษิัทเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี ้
  4.2.1 พนักงานบัญชีระดับปฏิบตัิการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทำงานที่ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชี ตา่งกัน 
  4.2.2 พนักงานบัญชีระดับปฏิบตัิการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ และรายได้ต่อ
เดือนที่ต่างกัน ทำให้ประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีไม่ตา่งกัน 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทางการบัญชี มีผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชรีะดับปฏบิัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   

4.3.1 ศักยภาพทางการบญัชี ดา้นความรู้วชิาชีพบญัชี ดา้นทักษะวิชาชีพ และดา้นคุณค่าทางวชิาชพี มีผล
ต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดบัปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 



4.3.2 ศักยภาพทางการบญัชี ดา้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่มผีลต่อ ประสทิธิภาพการทำงานของพนักงาน
บัญชีระดบัปฏบิัติการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบตัิการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ระดับความเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

5.1.1 ด้านปริมาณงาน พนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด ซึ่งผู้วจิัยมีความคิดเห็นว่า จำนวนผลงานทีพ่นักงานบัญชีทำสำเร็จนัน้มีปริมาณงานเหมาะสมตาม
กำหนดเวลาในแผนงานจะส่งผลต่อตัดสินใจของผูบ้ริหารที่ใช้ข้อมูลทางการเงินในการวางแผนและดำเนนิธุรกิจซึ่งสอดคล้อง
กับ ประทปี วจีทองรัตนา (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ประสิทธผิลการเรียนรู้ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชี ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา พบวา่ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน ดา้นปริมาณผลงาน และความทนัตอ่เวลา จะเป็นตัวกำหนด
แนวทางในการส่งเสริม สรา้งความรู้ ความเข้าใจและเปน็แนวทางในการพฒันาของผู้ทำบัญชีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถ การวางแผนการบริหารงาน นักบัญชีจะเป็นผูน้ำเสนอข้อมูลทางการเงนิให้กับผู้บริหารใน การตัดสนิใจ
ในเชิงธุรกิจการมาชา้เพียงไม่กีน่าทีอาจสง่ผลเสียหายให้กับธุรกิจได้ และสอดคล้องกับ จุฬารัตน์ ฉัตรไทย (2563) ที่ศึกษาเร่ือง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชบีริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของ
พนักงานบัญชีบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งดา้นความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีระดบั
ความคิดเห็นมาก รองลงมาเปน็ด้านปริมาณงาน 

5.1.2 ด้านคุณภาพของงาน พนกังานบญัชีระดบัปฏบิัติการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ งบการเงินที่พนักงานบญัชไีด้จัดทำออกมานั้น จะต้องมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์และประณีต เชื่อถือได้ และสามารถนำไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรอืบุคคลอื่นที่ต้องการใช้ช่วยใน
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ ซึง่สอดคล้องกับอติกานต์ ประสมทรัพย์ (2563) ที่ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการทำงานของนัก
บัญชี ในมุมมองของพนักงานบญัชี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสิทธผิลการปฏิบัติงานโดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลำดบั ได้แก ่ด้านความถูกต้องของงบการเงิน ด้านความทนัเวลา และดา้นคณุภาพงาน ในเรื่องของงบ
การเงินที่พนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จัดทำ สามารถนำข้อมูลที่จัดทำไปชว่ยประกอบการตัดสินใจของผู้ใชง้บ
การเงินได้ เนื่องจากมีความนา่เชื่อถือได้ และสามารถเข้าใจได้งา่ยช่วยในการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับ       
บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2562) ทีศ่ึกษาเร่ือง ผลกระทบของความชำนาญในวชิาชีพบัญชีที่มผีลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
นักบัญชบีริษัทกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ พบวา่ ความชำนาญในวชิาชพีบัญชี ด้านทักษะวิชาชีพ มีผลกระทบเชงิบวกกับ
ประสิทธิภาพการทำงานด้านคณุภาพ เนื่องจากในปัจจุบนัโลกธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำให้เจ้าของธุรกิจมีความ
คาดหวังเก่ียวกับนักบัญชีที่มีความเป็นมืออาชีพในการแนะนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการบญัชีที่มีคุณภาพ ความถูกต้อง 
ครบถ้วนและทนัต่อเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปตัดสนิใจทางธุรกิจให้สำเร็จตามเปา้หมาย  

5.1.3 ด้านความทันต่อเวลา พนกังานบญัชีระดบัปฏบิัติการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ การปฏิบัติงานของพนักงานบญัชีที่มลีำดับการทำงานตามความ 
สำคัญของงาน มีความต่อทนัเวลาให้ได้งานหรือข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อผู้ใช้ข้อมูลนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
และนา่เชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของ
ผู้ทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ นักบัญชีควรวนิัยในการ
ทำงาน เชน่ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต้องานที่ได้รับมอบหมาย และมีการปฏบิัติที่คำนึงถงึมารยาททางบัญชี งานที่
ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กษมาพร ยังส้มปอ่ย (2561)ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพในการ



ปฏิบัติงานของผู้ทาํบญัชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ข้อมูล
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับมากที่สุด คือ ด้าน
สามารถตรวจสอบได้ในทางบัญชี รองลงมาคือด้านความทันต่อเวลาในทางบัญชี และดา้นความถูกต้องในการรายงานผล
ในทางบัญชีตามลำดับ 
  5.1.4 ด้านความริเริ่มสร้างสรรค์ พนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ระดับความคิดเห็นในระดบัมากที่สุด ซึ่งผู้วจิัยมีความคิดเห็นวา่ พนักงานบัญชีควรมีกระบวนการคิดหลายๆอย่าง
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามแบบเดิมที่เคยกำหนดไว้ได้อยา่งสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกิลฟอร์ด (Guilford, 1980) อ้างถึงใน จุฑารัตน์ บนัดาลสนิ (2557) อธิบายว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นรูปแบบของความคิดของมนุษย์ที่หลากหลายอย่างไม่มีทีส่ิ้นสุดเป็นความคิดเชิงบวก เช่น การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ซึ่งความคิดที่เกิดจากทักษะขั้นสูง และกระบวนการทำงานอย่างเปน็ขัน้ตอนของสมองประกอบด้วย การคิดริเริ่ม การคิด
เร็ว (คิดอย่างคล่องแคล่ว) การคิดอย่างยืดหยุ่น และการคิดอย่างรอบคอบ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถค้นหาความคิด
ใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น และสอดคล้องกับงานวิจัย ภูวนาถ วิสุทธากร และคณะ (2558) ที่ศึกษา
เร่ือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลการปฏิบัตงิานเชิงนวัตกรรมของบุคลากร สายสนับสนนุการสอนมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี พบวา่ ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏบิัติงานส่งผลต่อผลการปฏบิัติงานเชิงนวัตกรรมในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก ซึ่งอาจเกิดจากมหาวทิยาลัยได้สนับสนนุและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนนุการสอนทุกคน ความคิดสรา้งสรรค์
มาสร้างเปน็นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบตัิงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยน รูปแบบในการปฏิบัติงานเดิมๆ เพื่อ
ลดขั้นตอนประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณและลดระยะเวลาในการ ปฏิบัตงิานให้สั้นลง อันจะส่ง ผลดีต่อผู้รับบริการ 
 5.2 ผลการวิจัยประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบญัชีระดบัปฏิบัติการบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี ้  

5.2.1 พนักงานบัญชีระดับปฏิบตัิการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ และรายได้ต่อ
เดือนที่ต่างกัน ทำให้ประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เพศ อายุ และรายได้ต่อ
เดือนไม่มีผลต่อความสามารถในการทำบัญชี เพราะไม่วา่นักบญัชีเพศชายหรือหญิงต่างมีศักยภาพทางบัญชีพื้นฐานจาก
การศึกษาทางสายวชิาชีพบัญชอีย่างเท่าเทียมกัน ในส่วนของอายุและรายได้ต่อเดือนก็เช่นกันไม่มีผลต่อประสทิธิภาพการ
ทำงานบญัชี ซึ่งสอดคล้องกับอติกานต์ ประสมทรัพย์ (2563) ที่ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมอง
ของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศและอายุ ของพนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานบัญชีไม่แตกต่างกัน ในสว่นรายได้ต่อเดือนที่ต่างกนั ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชี
ไม่ต่างกนั และสอดคล้องกับจุฬารัตน์ ฉัตรไทย (2563) ที่ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัการศึกษาและรายได้ต่อเดือนของพนักงานบัญชีในกรุงเทพมาหานครที่
แตกต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานบญัชไีม่แตกต่างกัน 

5.2.2 พนักงานบัญชีระดับปฏิบตัิการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา ที่ต่างกัน 
ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมีความคิดเห็นว่า พนักงานบัญชีที่มีพื้นฐานการศึกษาที่
ต่างกัน ก็จะทำให้พื้นฐานการเรียนรู้ในวิชาชีพบัญชตี่างกนั ซึ่งมผีลต่อการทำงาน ระดับความยากง่ายของงานที่ตา่งกัน ซึง่
สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีทีม่ีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ผู้ทําบัญชีที่มีระดับการศึกษาที่สงูย่อมมีความรู้ในการทำงานที่มากกว่าผู้ทาํบัญชีที่มีระดบั
การศึกษาน้อยกว่า แต่ไมส่อดคล้องกับ จุฬารัตน์ ฉัตรไทย (2563) ที่ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน



บัญชบีริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนของพนักงานบัญชีในกรุงเทพมาหานครที่
แตกต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานบญัชไีม่แตกต่างกัน 
  5.2.3 พนักงานบัญชีระดับปฏิบตัิการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ทำงานที่
ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีตา่งกนั ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนกังานบญัชีที่มปีระสบการณ์
ทำงานมาก จะทำให้พนักงานบญัชีนัน้ มีมุมมองแนวความคิด การวางแผนการทำงานที่มีความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานสูง ซึ่งสอดคล้องกบั อติกานต์ ประสมทรัพย์ (2563) ที่ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมอง
ของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสบการณ์ทำงานทีต่่างกนั ของพนักงานบัญชใีนกรุงเทพมาหานคร มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานบัญชีตา่งกัน ในมนุมองของเร่ืองอายุงานที่มากข้ึน จะทำให้พนักงานบญัชีนัน้มีมุนมองความคิด และ
รอบคอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น อันส่งผลให้การทำงานมปีระสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอ้งกับ บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ 
(2562) ที่ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชบีริษัทกลุ่มร้อย
แก่นสารสนิธุ์ พบวา่ ความชำนาญในวิชาชีพบัญชี ดา้นประสบการณ์ทำงาน มผีลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน
โดยรวม เนื่องจาก งานบัญชีมีความซับซ้อนและต้องอาศัยข้อมูลจากกลุ่มงานหลายฝา่ยในองคก์ร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอยา่งแท้จริง คือทำให้
ผู้ใช้ข้อมูล นำไปวางแผน ควบคมุและตัดสนิใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจตามวัตถปุระสงค์ของผู้ใช้ข้อมูล 

5.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทางการบัญชี มีผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชรีะดับปฏบิัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้ังนี ้

5.3.1 ศักยภาพทางการบญัชี ดา้นความรู้วชิาชีพบญัชี มีผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของพนกังานบญัชี
ระดับปฏบิัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานบัญช ีควรมีความรู้เรื่อง เช่น การ
บัญชี กฏหมายภาษี การใช้โปรแกรมบัญชี รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องการรูปแบบธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการ
จัดทำงบการเงินออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง มีคุณภาพ และนา่เชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับ อติกานต์ ประสมทรัพย์ 
(2563) ที่ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมมุมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ด้านทักษะในการปฏบิัติงาน ดา้นความรู้ด้านวิชาชพี มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบญัชี จะต้องมีความรู้ในด้าน
วิชาชีพเป็นอยา่งดี จะทำให้พนกังานบญัชีผูน้ั้น สามารถทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้และสอดคล้องกับ        
เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผูท้ำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่จะทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย พบวา่ ปัจจัยดา้นความรู้ในวิชาชีพบัญชสี่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี
ผู้ทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้ความรู้ในวิชาชีพ ส่งผลต่อด้านการ
ทำบัญชีมากทีสุ่ด ในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งสามารถทำให้งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

5.3.2 ศักยภาพทางการบญัชี ดา้นทักษะวิชาชีพ มผีลต่อ ประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดบั
ปฏิบัติการบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ความสามารถและความชํานาญ ที่จําเป็นต่อ
พนักงานบัญชีที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การอ่าน การสอนและฝึกฝนจนมชีำนาญและปฏิบัตไิด้อยา่งเหมาะสม ในเร่ืองของ การ
วิเคราะห์การจัดลำดบัข้อมูลและหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ การทำงานเปน็ทีมและการเจรจาต่อรองแก้ไข
ปัญหา เทคนิคการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการพูด ฟังหรอืการนำเสนอเพื่อให้งบการเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือและ
ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ตัดสนิใจในการวางแผนในอนาคตได้ ซึง่สอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) ที่ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผูท้ำบัญชีในธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยดา้นทักษะทางวิชาชีพบัญชี ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีผูท้ำบัญชีอย่างมนีัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 เนื่องจากนักบัญชีจำเป็นต้องมีทักษะ จำนวนหนึ่งรวมทั้ง ทักษะเฉพาะด้านและทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล 



ทักษะด้านความรู้ตา่งๆ มาเป็นแนวทางวิชาชีพไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางวชิาชีพ 
และสอดคล้องกับสกุณา มาอู๋ (2562) ที่ศึกษาเร่ือง ทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ทักษะวชิาชีพบญัชีสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านความถูกต้องด้านบัญชี อยา่งมีนัยสาํคัญทางสถิติระดบั 0.05 ซึ่งทักษะวิชาชีพเปน็สิง่ที่นักบญัชีควรมีเพราะเป็นทักษะที่
จําเป็นต่อการปฏบิัติงาน และเปรียบเสมือนขีดความสามารถที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ และเป็นที่
คาดหวังของผู้ว่าจา้ง ลูกค้า หรอืสารธารณชน โดยการมีทักษะด้านตา่งๆจะช่วยให้นักบญัชนีั้นประสบความสาํเร็จในการ
ทํางาน และหากมีทักษะดา้นตา่งๆมากกวาคนอ่ืน และเปน็ประโยชน์ตลอดเวลาทีไ่ด้ประกอบวชิาชีพ 

5.3.3 ศักยภาพทางการบญัชี ดา้นคุณค่าทางวชิาชีพ มีผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชี
ระดับปฏบิัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานบัญช ีมีความตั้งใจในการปฏบิัติงาน 
มีความสำนึกรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) ที่ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีและมีอิทธิพลต่อวินัยการทำงานของนัก
บัญชี เชน่ ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อ งานที่ได้รบัผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและมี
คุณภาพ กานดา แซ่หลิว (2560) ที่ศึกษาเร่ือง ศักยภาพทางการบัญชีมีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ศักยภาพทางการบญัชีของนักบญัชีดา้นคณค่าแห่งวิชาชีพมีความเห็นในระดับมาก ซึ่งคุณคา่ทางวิชาชพี
มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานโดยรวมของนักบัญชีในจงัหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นนักบัญชีควรให้ความสำคัญกับศักยภาพ
ในด้านตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และควรพฒันาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.3.4 ศักยภาพทางการบญัชี ดา้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่มผีลต่อ ประสทิธิภาพการทำงานของพนักงาน
บัญชีระดบัปฏบิัติ การบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ นักบัญชทีุกคนยังคงต้องทำงานมี
จรรยาบรรณและยึดถือปฏิบตัิซึง่เป็นสิ่งสำคัญในวิชาชีพบัญชี ซึง่ไม่สอดคล้องกับจฬุารัตน์ ฉัตรไทย (2563) ที่ศึกษาเร่ือง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชบีริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบญัชบีริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครและไม่สอดคล้องกับ สุพัตรา รัก
การศิลป์และคณะ (2562) ที่ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิานกับประสิทธิภาพการทำงานของ
นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายดา้น ได้แก่ ด้านการรักษาความลบั ด้านความโปร่งใส ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความ
เที่ยงธรรมอยู่ในระดับมากที่สดุ และด้านความรู้ความสามารถ และด้านความเปน็อิสระอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก 
จรรยาบรรณผู้ทำบัญชีเป็นสิ่งสำคัญต่อการนำไปใชป้ฏิบัตงิาน ผู้ทำบัญชีต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณไปใช้ในการตัดสินใจทาง
วิชาชีพ และทางการจัดการเพื่อช่วยให้ผู้ทำบัญชีมีเหตุผลในการตัดสินใจกระทำสิ่งใดๆ ด้วยการสำนึกในความถูกผิด ความ
เหมาะสมดีงามตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี จรรยาบรรณในการปฏบิัติงานของผูท้ำบัญชีจึงเปน็การประมวลผล
ความประพฤติทีผู่้ประกอบวชิาชีพแต่ละแขนงกำหนดขึ้น เพื่อรกัษาและสง่เสริมปกป้องเกียรติคุณชื่อเสียงสมาชิกในวิชาชพี 
 
6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และแนวทางสำหรับพนังานบัญชี เพื่อประเมิน
ทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการนำไปสู่พัฒนาประสทิธิภาพการทำงานบัญชีของตนเอง ดังนี้ 
 6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่ตา่งกัน มี
ผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานบัญชีประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัตกิารบริษัทเอกชนในเขต



กรุงเทพมหานครต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ควรส่งเสริมในพนักงานบัญชีในส่วนของการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น เข้า
อบรมสัมมนาทัง้ภายในและภายนอกองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์ในเร่ืองการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องภายในทีม 
แบ่งปนัประสบการณ์การทำงานแนะนำวิธีการทำงาน ให้มีความถูกต้อง ละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น การศึกษาดูงานเพื่อ
สะสมประสบการณ์ เรียนรู้ทักทกัษะการทำงานใหม่ๆ หมั่นฝึกพฒันาทักษะและศักยภาพการทำงานของตนในการปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ นา่เชื่อถือ การยอมรับของผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีและความก้าวหนา้ในหนา้ที่การงาน 
 6.2 ศักยภาพทางบัญช ี
 6.2.1 ด้านความรู้วิชาชีพบัญชี จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพทางบัญชี ด้านความรู้
วิชาชีพบัญชี มีผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
พนักงานบัญชี ควรมีการศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆที่เก่ียวข้องกับการทำงานในวชิาชีพบัญช ีเช่น ความรู้เรื่องภาษี การใช้
โปรแกรมบัญชี รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องการรูปแบบธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินในการจัดทำงบ
การเงินให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งความรู้เหล่าอาจเกิดจากการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น และการเข้าร่วมอบบรม สัมมนา
ความรู้ด้วยตนเอง หรือการสนับสนุนจากองค์กร 
  6.2.2 ด้านทักษะวิชาชีพ จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพทางบัญชี ด้านทักษะวิชาชีพ 
มีผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัตกิารบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ พนักงานบัญชี 
ควรฝึกฝนการทำงาน วางแผนระบบงานการทำงานร่วมกับเพื่อนในทีม ฝึกทักษะการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
ทักษะการนำเสนองานให้ดูเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพื่อสั่งสมเป็นประสบการณ์การทำงานในอนาคต 

6.2.3 ด้านคุณค่าทางวชิาชีพ จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพทางบัญชี ดา้นคุณค่าทาง
วิชาชีพมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบญัชีระดบัปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
พนักงานบัญชีจึงควรตระหนักถึงความสำคัญและตระหนักค่าของวิชาชพีบัญชี ทำงานด้วยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ซึ่งถือเป็นเร่ืองสำคัญมากที่จะทำให้นักบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากผูบ้ริหารที่จะนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจต่อ
ในการดำเนินธุรกิจ 

6.2.4 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชพีจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพทางบัญช ีด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพการทำงานบัญชปีระสิทธิภาพการทำงานของพนกังานบญัชีระดบัปฏบิัติการ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรการก็ตามนักบญัชีทุกคนยังคงต้องทำงานมจีรรยาบรรณในวชิาชีพ ทำงานด้วย
ความโปร่งใส ความเปน็อิสระ เที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ร่วมงานและองค์กร รวมถึงไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ความลับต่องานที่ปฏิบตัิ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สุดอีกข้อที่นักบัญชีทุกคนควรยึดถือปฏบิัติ 
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