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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้ งน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบัญชี
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบญัชี กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ คือ 
พนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบt-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – 
way ANOVA) และการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
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 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 – 30 ปี เป็นผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี 5 – 10 ปี และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท 
พบว่า เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานครแต่กต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
ทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีทกัษะทางดา้นวิชาชีพ
บญัชี 3 ดา้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
คือ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาเป็นความรู้ในวิชาชีพ และดา้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน; พนกังานบญัชีบริษทัเอกชน  
 
Abstract 

The purposes of this research is to study the efficiency in performance. Of private company 

accountants In Bangkok Classified by personal factors of accountants The sample used was account staff 

of private companies. In Bangkok, the number of 400 people was a questionnaire. The statistics used for 

data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics consist of the 

T-test, one-way ANOVA analysis, and the Multiple Regression test. 

 The results of the study showed that Most of them are female, aged 25-30 years with a bachelor's 

degree. Working experience in accounting for 5 - 10 years and earn an average monthly income of between 

15,001 - 25,000 baht. It was found that gender, age and work experience in accounting were effective in 

the performance of the private accountants. In Bangkok, they are dressed differently the educational level 

and average monthly income were It does not affect the performance of the accounting staff of private 

companies in Bangkok. Professional Accounting Skills Overall, it is at the highest level. The efficiency 

in performance of the accounting staff of private companies In Bangkok. The overall picture is at a high 

level. They have 3 professional accounting skills that affect the performance of the private company 

accountants. In Bangkok, professional skills are the most influential. Followed by professional knowledge 

and professional ethics. 

Keywords : operational efficiency; accounting staff private companies 
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บทน า 

 ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้ม  ท าให้มีการแข่งขนัทางธุรกิจ
มากขึ้นส่งผลให้หลายๆ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การปรับ
โครงสร้างองค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอตัราก าลงัคนขององค์กรที่ลดน้อยลง  ซ่ึงส่งผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต ่า พนกังานบญัชีจึงเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รที่จะท าให้ผูบ้ริหารทราบถึงผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินของกิจการ เพื่อน าขอ้มูลทางการเงินไปวางแผนในการด าเนินงานและจดัท างบประมาณ
ต่างๆ ในอนาคตได ้ซ่ึงขอ้มูลทางบญัชีที่น าเสนอต่อผูบ้ริหารตอ้งมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สามารถใช้ ใน
การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดท้นัต่อเวลา หากการปฏิบตัิงานของพนักงานบญัชีไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามที่องคก์รตอ้งการ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ และแกไ้ขไดไ้ม่ทนัเวลา    
 พนักงานบญัชีถือเป็นอาชีพหน่ึงที่ตอ้งอาศยั ความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะทาง
ในวิชาชีพบัญชีที่ได้ศึกษามาโดยตรงหรือเฉพาะดา้น และยงัต้องอาศัยประสบการณ์โดยตรงจากการ
ท างานบญัชีจริงๆ ถา้มีประสบการณ์ในการท างานมากความรู้ ความเช่ียวชาญทางทกัษะในวิชาชีพบญัชีจะ
สามารถช่วยให้พนักงานวิเคราะห์พิจารณาแยกรายการและการบันทึกบัญชีก็จะมีความช านาญ ถูกต้อง 
ครบถว้น เช่ือถือไดม้ากกว่าผูท้ี่มีประสบการณ์น้อย  ส่งผลให้งานที่ไดร้ับมอบหมายบรรลุวตัถุประสงค์
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว ้  
 ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับความแตกต่างด้านเพศ อายุ  ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการท างานและรายไดท้ี่มีความแตกต่างกนัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานบญัชีบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะทางดา้นวิชาชีพ
บัญชี เพื่อที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต้องมีทักษะด้านต่างๆ รวมถึงงานที่ได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมในการท างานที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ  ข้อมูลเช่ือถือได้ตามหลัก
มาตรฐานการบญัชี ซ่ึงหากขอ้มูลทางบญัชีผิดพลาด หรือไม่ทนัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารอาจจะส่งผล
กระทบต่อองค์กรได ้เพื่อให้การปฏิบตัิงานของพนักงานบญัชีมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อองคก์รใน
การพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความช านาญในวิชาชีพและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพนักงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชีที่ส่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
บญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
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 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชี
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 5. เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชีกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 ในการวิจยัครั้ งน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ดา้นเน้ือหา การก าหนดตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย กลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วน
บุคคลของพนกังานบญัชี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และกลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชี ไดแ้ก่ดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้น
ทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าทางวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ส่วนตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณ
งาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน 
 2. ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี เป็นพนักงานบัญชี
บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
 3. ดา้นระยะเวลาในการศึกษาใช้เวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2563 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

 1. พนกังานบญัชีบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน
ท างานดา้นบญัชี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั 
 2. ทักษะทางวิชาชีพบญัชี ได้แก่ ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าทาง
วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี
บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อน าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมาเป็นแนวทางในการพฒันาและเสริมสร้างทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชี 
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 2. เพื่อน าผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานที่มีผลต่อพนักงานบญัชีบริษทัเอกชนใน

กรุงเทพมหานครไปปรับเปลี่ยนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชี 

 อมัพร เที่ยงตระกูล (2551) ให้ความหมายว่า ความสามารถในประเภทต่างๆ ที่จ  าเป็นต่อการน า
ความรู้ทางวิชาชีพ ค่านิยม จริยธรรมและแนวความคิดทางวิชาชีพไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ นกัวิชาชีพบญัชีจ าเป็นตอ้งมีทกัษะจ านวนหน่ึง รวมทั้งทกัษะเฉพาะดา้นและทกัษะ
ในการส่ือสารระหว่างบุคคล ทกัษะดา้นความรู้ต่างๆ และทกัษะในการพิจารณาเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ไดแ้ก่ ทกัษะในการใช้สติปัญญา ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร และทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2545) กล่าวไวว้่า นักบัญชีหรือผูท้  าบัญชีนั้น คือ บุคคลที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกบัการบญัชี จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถทางการบญัชีมีพื้นฐานจากระดบัความสามารถใน
การท างานและการน าระดับความสามารถมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุก
สถานการณ์ ดงันั้น ผูท้  าบญัชีจ าเป็นตอ้งมีความสามารถต่างๆ น าผลงานออกมาแสดงไวใ้นทุกสถานการณ์ 
ซ่ึงจะใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับบุคคลที่เหมาะสมเขา้มาเป็นมืออาชีพเพื่อการก้าวสู่การเป็นนักบัญชี
มืออาชีพ ซ่ึงส่ิงที่บุคคลเหล่านั้นตอ้งมีประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. ความรู้ในวิชาชีพ (Professional Knowledge) ดา้นความรู้ตอ้งการเน้นให้มี ความตระหนักถึง
การให้บริการ ความรู้ที่จ  าเป็นในสถาบันการศึกษา ซ่ึงเป็นการเตรียมพื้นฐานและความพร้อมก่อนเป็น    
นกัวิชาชีพบญัชี ดงัน้ี  
 1.1 ความรู้ทัว่ไป ช่วยให้นกัวิชาชีพบญัชีมีความรอบรู้ ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การ
ใช้ดุลยพินิจ หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น คณะกรรมการการศึกษาเช่ือว่าการศึกษาที่ให้มีความรู้ทัว่ไป
ในวงกวา้งเป็นพื้นฐานส าคญัที่กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิชาชีพบญัชี  
 1.2 ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและการจดัการทัว่ไป รวมถึงเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมองคก์าร การตลาด 
การจดัการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ เป็นตน้ ความรู้ในส่วนน้ีมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งต่อวิชาชีพบญัชี  
 1.3 ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ในส่วนน้ีมีความส าคัญเน่ืองจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจมาจากการจดัให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ผสมผสานเข้ากบั
เน้ือหาวิชาแกนอื่นๆ  
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 1.4 ความรู้ดา้นบญัชี รวมถึงการบญัชีบริหาร รายงานการเงิน การบญัชีการเงิน การสอบบัญชี 
กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การควบคุมและการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นตน้ ความรู้ใน
ส่วนน้ีเป็นพื้นฐานของความที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวิชาชีพบญัชี 
 2. ทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) ทกัษะที่นักบญัชีตอ้งมีเพื่อให้มีคุณสมบตัิเป็นนักบญัชี
มืออาชีพเน่ืองจากความคาดหวงัที่เพิ่มมากขึ้นของผูว้่าจา้งนกับญัชี การท างานให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และสังคมของนักบญัชีมืออาชีพ ท าให้เกิดความส าคญักบัเร่ืองทกัษะความเป็นมืออาชีพ โดยผูป้ระกอบ
วิชาชีพควรมีทกัษะความช านาญที่จ  าเป็นดงัน้ี 
 2.1 ทกัษะในการใชเ้หตุผล การใชดุ้ลยพินิจในสถานการณ์ที่มีความซบัซ้อน ความสามารถในการ
ถามและการวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ความสามารถในการระบุและแก้ปัญหา การจดัล าดบัความส าคญัของ
งาน   
 2.2 ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์ ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น การท างานเป็นทีม การจูง
ใจ การมอบหมายงาน ภาวะการผูน้ า การเจรจาต่อรองการแกปั้ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้ 
 2.3 ทกัษะในการส่ือสาร ความสามารถในการฟัง การอ่าน การปรึกษาหารือ การน าเสนอ การ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้ข้อมูลรายงาน ส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  
 3. คุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional Values) นักวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องมี ความตั้ งใจในการ
ปฏิบตัิงานอย่างมีคุณธรรม ความเที่ยงธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตและ ความเป็นอิสระตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มารยาทของวิชาชีพ ความส านึกต่อความรับผิดชอบทางสังคมเก่ียวกบัประโยชน์ของสาธารณชน 
ความตั้งใจที่จะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ท าให้นกัวิชาชีพบญัชีตอ้งตระหนกัถึงคุณค่าทางวิชาชีพและปฏิบัติตน
อยา่งมีคุณธรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพของตนเอง 
 4. เจตคติในวิชาชีพ (Professional Attitudes) ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง อันเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมหรือ
ความรู้สึก โดยจะแสดงออกมาใน 2 ลกัษณะ คือ ทางบวก (P) จะแสดงในลกัษณะความชอบ เห็นดว้ย 
ความสนใจ หรือไม่ยอมรับ และอีกลกัษณะหน่ึงคือ ทางลบ (N) จะแสดงในลกัษณะความไม่ชอบไม่เห็น
ดว้ย ไม่สนใจ หรือไม่ยอมรับ โดยเฉพาะหนา้ที่การงานของบุคคลจะตอ้งมีเจตคติต่ออาชีพของตนเอง  
 ปวีณา สุดลาภา (2553) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพดา้นความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงาน ดา้นการรักษาความลบั ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือนิติบุ คคล 
และดา้นความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นคุณภาพ ดา้นตน้ทุน
และดา้นเวลา โดยยึดหลกัความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญในการปฏิบตัิวิชาชีพดว้ยความเอาใจใส่อย่าง
เต็มความสามารถ และมั่นใจว่ามีผลงานทางวิชาชีพอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงานและวิชาการที่เก่ียวขอ้ง  
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 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 พิมพ์พิศา วรรณวิจิตร และ ปวีนา กองจันทร์ (2560) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี คือ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผูท้  าบัญชีโดยตรง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ
ทางดา้นบญัชี ประสบการณ์ การฝึกอบรม ความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี และปัจจยัภายนอกจาก
การสนบัสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ความรู้ทางดา้นบญัชี คือ ผูท้  าบญัชีตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบญัชี หมวดหมู่
บญัชี วงจรบญัชี และการรายงานทางการเงิน  
 2. ประสบการณ์ในการท าบัญชี เป็นหน่ึงองค์ประกอบที่สะท้อนให้เห็นว่าผู ้ท  าบัญชี มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นบญัชี ผูท้  าบญัชีที่มีประสบการณ์ในการท างานบัญชีที่
เหมาะสมมาก่อนจะท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีไดเ้ป็นอย่างดีและเม่ือเกิดปัญหาในการท า
บญัชีจะอาศยัประสบการณ์ที่มีแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี เป็นการพฒันาบุคลากรให้เกิดความเขา้ใจในการท างาน
ขององคก์ร และสามารถน าความรู้ความสามารถของตนมาใชใ้นการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4. ความเขา้ใจในขั้นตอนจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในการจดัท าบญัชีให้มีประสิทธิภาพผูท้  าบญัชี
จะตอ้งมีความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชีอยา่งถ่องแท ้หากขั้นตอนในการจดัท าบญัชีมีความยุ่งยาก
และซบัซ้อนต่อการปฏิบติังาน ท าให้ผูท้  าบญัชีไม่เขา้ใจขั้นตอนการจดัท าบญัชี และไม่สามารถจดัท าบญัชี
ตามระเบียบของหน่วยงานได ้
 กิตติศกัด์ิ มะลยั (2557) กล่าวไวว้่า แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เป็นแนวคิดพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานของบุคคลทั่วไป แต่ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี 
(Accounting Preparation Efficiency) ถือเป็นตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพ การปฏิบติังานทางดา้นบญัชีนั้น ด าเนิน
ไปดว้ยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ โดยใชท้กัษะความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้การน าเสนอขอ้มูล
ในงบการเงินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือและทนัเวลา 
 Peterson and Plowman (1989) ไดใ้ห้แนวคิดว่า โดยน าบางขอ้ความลงและสรุปองคป์ระกอบของ
ประสิทธิภาพไว ้4 ขอ้ดงัน้ี 
 1. ปริมาณงาน (Quality) งานที่ไดร้ับมอบหมายตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน โดย
ผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามแผนงานและเป้าหมายที่บริษัทวางไว ้ควรมีการวางแผน 
บริหารเวลา เพื่อให้ไดป้ริมาณงานตามที่ก าหนดไว  ้
 2. คุณภาพของงาน (Work  Quality) งานตอ้งมีคุณภาพสูง คือ ผูผ้ลิตและผูใ้ช้ไดป้ระโยชน์และมี
ความพึงพอใจ ผลของการท างานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน ครบถว้น และรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
องคก์ร 
 3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใชใ้นการด าเนินงานตอ้งอยูใ่นลกัษณะที่ถูกตอ้งตามหลกัการ เหมาะสม
กบังาน มีการพฒันาเทคนิคต่างๆในการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
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 4. ค่าใชจ้่าย (Cost) ในการด าเนินการทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังานและวิธีการ คือจะตอ้งลงทุน
นอ้ยและไดก้ าไรมากที่สุด 
 สุภาพร แช่มชอ้ย (2557) ผูจ้ดัท าบญัชีโดยส่วนมากมีทศันคติที่ดีต่อการรับรู้และมีความเขา้ใจต่อ
แนวทางในการปฏิบติังานบญัชีให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รองรับทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ทางดา้นการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดา้นมาตรฐานแม่บทการบญัชี และแม่บทการบญัชี 
การมีทศันคติที่ดีต่อการปฏิบติังานตามแนวทางดงักล่าวเป็นปัจจยัที่ส่งผลทางขอ้มูลบญัชีมีคุณภาพมากขึ้น 
 ประทีป วจีทองรัตนา (2558) (บทคดัยอ่) กล่าวว่า ประสิทธิผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณ
ผลงาน และดา้นความตรงต่อเวลาในการท างาน สามารถก าหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริม สร้างความรู้
ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพฒันาของผู้ท าบัญชีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ การวางแผนการบริหารงาน นักบญัชีจะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินให้กบัผูบ้ริหารใน
การตดัสินใจ ในเชิงธุรกิจ การมาช้าเพียงไม่ก่ีนาทีอาจส่งผลเสียหายให้กบัธุรกิจได ้ดงันั้นนักบญัชีตอ้งมี
ความตอ้งต่อเวลากบังานที่ไดร้ับมอบหมาย รวมถึงการฉับไวในการตดัสินใจของขอ้มูลทางบญัชีในเชิง
ธุรกิจ 
 สุภาพร เพ่งพิศ (2553) การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัญหาในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การใชค้วามรู้ดา้นวิชาชีพบัญชีของผูท้  าบญัชีในส านกังานบญัชี 
ปัญหาในการจดัท าบญัชีของส านักงานบญัชี และศึกษาอิทธิพลของขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลส านักงาน
บัญชีและการใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีที่ มีต่อปัญหาในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า มีการใชค้วามรู้ทางดา้นการท าบญัชีมากที่สุด ในการจดัท างบการเงิน 
ได้แก่ งบก าไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด รองลงมาเป็นการใช้ความรู้วิชาชีพด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบญัชีในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ส าหรับปัญหาในการจดัท าบญัชีพบว่า การปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชีมีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท า
บญัชีและปัญหาความยุง่ยากจากการถูกตรวจสอบการท าบญัชี 
 เสาวลกัษณ์ ก่ิมสร้าง (2560) (บทคดัย่อ)ไดท้ าการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัท า
บัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู้ในวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ คุณค่าทางวิชาชีพ และเจตคติใน
วิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ี่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความรู้ในวิชาชีพบญัชี ปัจจยัดา้นทกัษะทางวิชาชีพ 
ปัจจยัดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ และปัจจยัดา้นเจตคติในวิชาชีพ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี จาก
การส ารวจกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
จ  านวน 113 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ ่ากว่า 35 ปี มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ในการจดัท าบญัชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยต์ ่ากว่า 5 ปี   
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจยัในครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research)  โดยใชว้ิธีการศึกษาแบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เม่ือได้รับ
แบบสอบถามคืนแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลแบบสอบถามที่ไดค้ืนมาไปท าการวิเคราะห์ค านวณผล โดยท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 
 ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี คือ พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่
สามารถระบุจ  านวนประชากรที่แน่นอนได ้ผูว้ิจยัเลือกใชต้ารางส าเร็จรูปการก าหนดตวัอยา่งของ Yamane 
(1973) เป็นตารางที่ใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 
 ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นเรียกว่า Non-Probability และสุ่มตวัอยา่ง
แบบสะดวก (Convenient  Sampling) โดยอาศัยสูตรในการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% ผูว้ิจยัเลือกใช้ตาราง
ส าเร็จรูปการก าหนดตวัอยา่งของ Yamane (1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร ดงันั้นขนาดตวัอยา่งของการวิจยัในครั้ งน้ี จึงเท่ากบั 400 คน 
 แบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ลกัษณะของค าถามจะเป็นการตั้งค าถามแบบ

เลือกตอบ มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 5 ขอ้ 

 ส่วนที่ 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ยค าถามที่เก่ียวขอ้งกบั 1) ดา้น
ความรู้ในวิชาชีพ 2) ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ 3) ดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ 4) ดา้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมี
ลักษะแบบสอบถามจะเป็นการตั้ งค าถามในลักษะการก าหนดค่าค าตอบ (Rating Scale) มีจ  านวน
แบบสอบถามทั้งหมด 18 ข้อ ซ่ึงได้มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 5 = ความคิดเห็นมากที่สุด,         
4 = ความคิดเห็นมาก, 3 = ความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ความคิดเห็นนอ้ย,   1 = ความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 : แบบประเมิณเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยค าถามที่เก่ียวขอ้ง 1) ดา้นปริมาณงาน 2) ดา้นคุณภาพงาน  3) ดา้นความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะแบบสอบถามจะเป็นการตั้งค าถามในลักษณะการก าหนดค่า
ค าตอบ (Rating Scale) มีจ  านวนแบบสอบถามทั้งหมด  9  ขอ้ซ่ึงไดมี้การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ                 
5 = ความคิดเห็นมากที่สุด , 4 = ความคิดเห็นมาก, 3 = ความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ความคิดเห็นน้อย ,           
1 = ความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 

ช่วงเกณฑค์ะแนนเฉลี่ยการประเมิณความคิดเห็น ก าหนดให้ 4.21- 5.00 = ระดบัความคิดเห็นมาก
ที่สุด, 3.41- 4.20 = ระดบัความคิดเห็นมาก, 2.61- 3.40 = ระดบัความคิดเห็นปานกลาง, 1.81- 2.60 = ระดบั
ความคิดเห็นนอ้ย, 1.00 - 1.80 = ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้น
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี และดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนและใชค้่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปรดา้นทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชี 
และประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) น ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานต่างกนั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ t-test และดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นประสบการณ์ใน
การท างานดา้นบญัชี และดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานต่างกนั วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบทกัษะทางดา้นวิชาชีพ
บัญชี ประกอบด้วย ด้านความรู้ในวิชาชีพ  ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าทางวิชาชีพ และด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25 – 30 ปี เป็นผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์
ในการท างานดา้นบญัชี 5 – 10 ปี และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท พบว่า เพศ อายุ 
และประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชีท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานครแต่งต่างกนั ส่วนระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  ทกัษะ
ทางดา้นวิชาชีพบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึงดา้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระดบัความเห็น
สูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านคุณค่าทางวิชาชีพ ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน มี
ระดบัความคิดเห็นมาก รองลงมาเป็นดา้นปริมาณงาน เม่ือท าการเปรียบเทียบทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชี
กบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมดา้น
ปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน ซ่ึงมีทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชี 3 
ดา้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร คือ 
ดา้นทกัษะทางวิชาชีพมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาเป็นความรู้ในวิชาชีพ และดา้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
สามารถน าผลการทดสอบมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบัญชี พบว่าพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี และระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ ก่ิมสร้าง (2560) ไดท้ าการศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีองผูท้  าบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใน
ประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ ่ากว่า 35 และปัจจุบนัการเขา้ท างานเป็นพนกังานบญัชีรับ
วุฒิการศึกษาขั้นตน้ตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 2. ผลการศึกษาทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชีของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าส่วนใหญ่มีทักษะด้านคุณค่าทางวิชาชีพ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านความรู้ในวิชาชีพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร (2545) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี พบว่า ความรู้ในวิชาชีพ ช่วยให้นักวิชาชีพบญัชีมีความรอบรู้ ความสามารถใน
การคิด อ่าน เขียน การใช้ดุลยพินิจ หรือปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น การจดัให้มีการเรียนการสอนเก่ียวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิชาเฉพาะร่วมกบัเน้ือหาวิชาอื่นๆ ทกัษะทางวิชาชีพ ส่วนประสมของทกัษะที่
นกับญัชีตอ้งมีเพื่อให้คุณสมบติัเป็นนกับญัชีมืออาชีพ เน่ืองจากความคาดหวงัที่เพิ่มมากขึ้นของผูว้่าจา้งนัก
บญัชี ในเร่ืองของการท างานให้เป็นประโยชน์ต่อที่ท  างานและสังคมของนักบัญ ชีมืออาชีพ คุณค่าแห่ง
วิชาชีพ ซ่ึงนักวิชาชีพบญัชีจ าเป็นตอ้งมี ไดแ้ก่ ความตั้งใจในการปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม ความเที่ยง
ธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเป็นอิสระตามมาตรฐานของวิชาชีพ   
 3. ผลการ ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ง านของพนักงานบัญชีบ ริษัท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ประทีป วจีทองรัตน (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการเรียนรู้ที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของผูท้  าบญัชี ในเขตจงัหวดันครราชสีมาพบว่า ความตรงต่อเวลาในการท างาน 
เป็นเร่ืองของการวางแผนการบริหารงาน เน่ืองจากนกับญัชีเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินให้กบัผูบ้ริหาร
ในการตดัสินใจ ในเชิงธุรกิจ การมาชา้เพียงไม่ก่ีนาทีอาจส่งผลเสียหายให้กบัธุรกิจได ้ดงันั้นนกับญัชีตอ้งมี
ความตรงต่อเวลากบังานที่ไดร้ับมอบหมาย รวมถึงการฉับไวในการตดัสินใจของขอ้มูลทางบญัชีในเชิง
ธุรกิจ 
 4. จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ บุญเลิศ 
ทิดมั่น (2537) อ้างใน ธกรศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร , (2557) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ปฏิบตัิงานของพนกังานตรวจแรงงาน พบว่า ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัของพนกังานไม่ไดท้ าให้ผลการ
ปฏิบตัิหนา้ที่แตกต่างกนั 
 5. จากผลการทดสอบสมมติฐานทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชีกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ดา้นความรู้ในวิชาชีพบญัชีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบัญชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจัยของ สุภาพร เพ่งพิศ (2553) ที่ศึกษาเร่ือง ปัญหาในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การใชค้วามรู้ในวิชาชีพทางดา้นการท าบญัชีมากที่สุด ในการจดัท างบการเงิน ซ่ึง
สามารถท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพได ้ปัจจุบนัการจะเป็นนักบญัชีไดก้็จะตอ้งมีความรู้ในดา้นบญัชี
หรือดา้นต่างๆ อยูแ่ลว้จึงมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีนอ้ยที่สุด 
 ดา้นทกัษะทางวิชาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อมัพร เที่ยงตระกูล (2551) ที่ศึกษาเร่ือง นักวิชาชีพ
บญัชีจ าเป็นตอ้งมีทกัษะจ านวนหน่ึง พบว่าการน าทกัษะในการใช้สติปัญญา ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพันธ์ 
ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแนวทางวิชาชีพไปปฏิบตัิอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตว้ิชาชีพ 
 ดา้นคุณค่าทางวิชาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบญัชีบริษทัเอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สภาวิชาชีพบญัชี (2556) ที่ศึกษาเร่ือง ความประพฤติ
และลกัษณะนิสัยทางวิชาชีพที่บ่งบอกถึงการเป็นนกัวิชาชีพบญัชี พบว่าผูท้  าบญัชีมีวินยัในการท างาน เช่น 
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับมอบหมาย มีความเป็นอิสระในการท างาน และมีการปฏิบตัิ
ที่ค  านึงถึงมรรยาททางบญัชี งานจึงออกมามีประสิทธิภาพได้ 
 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพส่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านของพนักงานบัญชี
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปวีณา สุดลาภา (2553) ที่ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชีที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของผูท้  าบญัชีในสถาน
ประกอบการนิคม อุตสาหกรรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่าปัจจัยดา้นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผูท้  าบญัชี มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ
ท างาน ดา้นคุณภาพ ดา้นตน้ทุนและดา้นเวลา  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 การวิจยัครั้ งน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชี
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระดบัการศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี ดงันั้น ผูว้ิจยั จึง
เสนอว่า ควรส่งเสริมให้พนักงานบญัชีศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพื่อเพิ่มทกัษะ พฒันาศกัยภาพของ
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ตนเอง การเรียนรู้แนวความคิดใหม่ๆในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ การยอมรับของผูใ้ช้
ขอ้มูลทางบญัชีมากขึ้น และความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
 2. จากผลการศึกษาทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชี ดงันั้น ผูว้ิจยั จึงเสนอว่า ดา้นความรู้ในวิชาชีพ 
องคก์รควรมีการพฒันาความรู้ความสามารถของผูท้  าบญัชีให้ไดม้าตรฐาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมความรู้
ดา้นภาษี มาตรฐานการบญัชีใหม่ๆ และการใช้โปรแกรมเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี เพื่อให้พนักงานมีการ
พฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง พฒันาวิธีและเทคนิคการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีในระบบมากขึ้น 
 3. จากผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชน  ใน
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูว้ิจยั จึงเสนอว่า ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ควรมอบหมายงานให้เหมาะ
กบัความรู้ ความสามารถที่พนักงานพึงปฏิบตัิและใช้เวลากบังานปฏิบตัิให้ทนัท่วงที เพื่อให้ผลส าเร็จของ
งานออกมาดี มีความถูกตอ้ง  
 4. จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี
บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาเป็นผูท้ี่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ดงันั้น ผูว้ิจยั จึงเสนอว่า หากพนักงานอยากมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ควรศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อให้การท างานออกมามีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือมากขึ้น 
 5. จากผลการทดสอบสมมติฐานทกัษะทางดา้นวิชาชีพบญัชีกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีทกัษะทางดา้นวิชาชีพที่ควรปรับปรุง ดงันั้น 
ผูว้ิจยั จึงเสนอว่า ควรฝึกให้พนกังานมีปฏิสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เพื่อที่จะสามารถเจรจาตอ่รอง 
และแกปั้ญหาเก่ียวกบังานที่เก่ียวขอ้งจากแผนกต่างๆ ภายในบริษทัให้ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรน าผลที่ไดจ้ากการศึกษาวิจยัในครั้ งน้ีไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ การเรียนรู้ และทักษะความรู้ในวิชาชีพของพนักงานบัญชีในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 2. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชี โดยศึกษาจากพื้นที่อื่นที่อยูใ่นเขต
ปริมณฑลหรือจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อน าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบว่ามีความสอดคลอ้งหรือ
แตกต่างกนักบัผลการศึกษาน้ีหรือไม่ 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีระหว่าง
บริษทัเอกชนกบัหน่วยงานราชการ ซ่ึงจะสะทอ้นถึงประเด็นปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
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