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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ง นี้ มี ว ัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติง าน ของพนัก งานบัญชี
บริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
พนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบt-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –
way ANOVA) และการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
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ผลการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25 – 30 ปี เป็ นผูม้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี 5 – 10 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท
พบว่า เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติง านของ
พนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานครแต่กต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งมีทกั ษะทางด้านวิชาชีพ
บัญชี 3 ด้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร
คือ ด้านทักษะทางวิชาชีพมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาเป็ นความรู ้ในวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน; พนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน
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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บทนา
ปั จ จุบันการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็ น
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ทาให้มีการแข่งขันทางธุรกิจ
มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ห ลายๆ องค์ก รมี ก ารปรับเปลี่ย นระบบการปฏิ บัติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การปรับ
โครงสร้างองค์กร รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงอัตรากาลังคนขององค์กรที่ลดน้อยลง ซึ่ งส่ งผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่า พนักงานบัญชีจึงเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะทาให้ผบู ้ ริ หารทราบถึงผลการดาเนิ นงาน
และฐานะการเงินของกิจการ เพื่อนาข้อมูลทางการเงินไปวางแผนในการดาเนินงานและจัดทางบประมาณ
ต่างๆ ในอนาคตได้ ซึ่ งข้อมูลทางบัญชีที่นาเสนอต่อผูบ้ ริ หารต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถใช้ ใน
การตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ได้ทนั ต่อเวลา หากการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลตามที่องค์กรต้องการ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ และแก้ไขได้ไม่ทนั เวลา
พนักงานบัญชีถือเป็ นอาชีพหนึ่งที่ตอ้ งอาศัย ความรู ้ ความสามารถ และความชานาญเฉพาะทาง
ในวิชาชี พบัญชี ที่ได้ศึกษามาโดยตรงหรื อ เฉพาะด้าน และยัง ต้อ งอาศัยประสบการณ์โดยตรงจากการ
ทางานบัญชีจริ งๆ ถ้ามีประสบการณ์ในการทางานมากความรู ้ ความเชี่ยวชาญทางทักษะในวิชาชีพบัญชีจะ
สามารถช่วยให้พนักงานวิเคราะห์พิจ ารณาแยกรายการและการบันทึกบัญชีก็จะมีความชานาญ ถูกต้ อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้มากกว่าผูท้ ี่มีประสบการณ์น้อย ส่ งผลให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ต้งั เป้าหมายไว้
ดัง นั้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจในเรื่ องประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานบั ญ ชี
บริ ษัทเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง จะศึกษาเกี่ ยวกับความแตกต่ างด้า นเพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางานและรายได้ที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางด้านวิชาชีพ
บัญ ชี เพื่ อ ที่ จ ะทราบว่า การปฏิบัติ ง านให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพต้อ งมี ทักษะด้า นต่ า งๆ รวมถึ ง งานที่ ได้รับ
มอบหมายมี ค วามเหมาะสมในการท างานที่ ถู กต้อ ง ครบถ้ว น มี คุ ณ ภาพ ข้อ มู ล เชื่ อ ถื อ ได้ต ามหลัก
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งหากข้อมูลทางบัญชีผิดพลาด หรื อไม่ทนั ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารอาจจะส่ ง ผล
กระทบต่อองค์กรได้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีมีประสิทธิ ภาพเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรใน
การพัฒ นาความรู ้ ศัก ยภาพ ความช านาญในวิ ช าชี พ และการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงพนัก งานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร
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4. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชี
บริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา การกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานบัญชี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และกลุ่มตัวแปรอิสระ คือ ทักษะทางด้านวิช าชีพบัญชี ได้แก่ดา้ นความรู ้ในวิชาชีพ ด้าน
ทัก ษะทางวิ ช าชี พ ด้า นคุ ณ ค่ า ทางวิ ช าชี พ และด้า นจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ส่ ว นตัว แปรตาม คื อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านปริ มาณ
งาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน
2. ด้า นประชากร และกลุ่ ม ตัว อย่า ง ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นพนั ก งานบัญ ชี
บริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
3. ด้านระยะเวลาในการศึกษาใช้เวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
2563
สมมุติฐานการวิจัย
1. พนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
ทางานด้านบัญชี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ทัก ษะทางวิชาชี พบัญชี ได้แก่ ด้านความรู ้ในวิชาชี พ ด้านทัก ษะทางวิชาชี พ ด้านคุณค่าทาง
วิ ช าชี พ ด้า นจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานบัญ ชี
บริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่ อ น าข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานบัญ ชี บ ริ ษัท เอกชนในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาและเสริ มสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชี
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2. เพื่อนาผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนใน
กรุ งเทพมหานครไปปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชี
อัมพร เที่ยงตระกูล (2551) ให้ความหมายว่า ความสามารถในประเภทต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการนา
ความรู ้ ท างวิ ช าชี พ ค่ า นิ ย ม จริ ย ธรรมและแนวความคิ ด ทางวิ ช าชี พ ไปปฏิ บัติ อ ย่า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ นักวิชาชีพบัญชีจาเป็ นต้องมีทกั ษะจานวนหนึ่ง รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล ทักษะด้านความรู ้ต่างๆ และทักษะในการพิจารณาเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ได้แก่ ทักษะในการใช้สติปัญญา ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิล ปะพร ศรี จ ั่นเพชร (2545) กล่าวไว้ว่า นัก บัญชี หรื อ ผูท้ าบัญชี น้ ัน คือ บุคคลที่ปฏิบัติง าน
เกี่ยวกับการบัญชี จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถทางการบัญชีมีพ้นื ฐานจากระดับความสามารถใน
การท างานและการน าระดับ ความสามารถมาใช้ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ แ ละสามารถประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ทุ ก
สถานการณ์ ดังนั้น ผูท้ าบัญชีจาเป็ นต้องมีความสามารถต่างๆ นาผลงานออกมาแสดงไว้ในทุกสถานการณ์
ซึ่งจะใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณารับบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็ นมืออาชีพเพื่ อการก้าวสู่การเป็ นนักบัญชี
มืออาชีพ ซึ่งสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องมีประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1. ความรู ้ในวิชาชีพ (Professional Knowledge) ด้านความรู ้ตอ้ งการเน้นให้มี ความตระหนักถึง
การให้บริ การ ความรู ้ที่จาเป็ นในสถาบันการศึก ษา ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมพื้นฐานและความพร้อ มก่อ นเป็ น
นักวิชาชีพบัญชี ดังนี้
1.1 ความรู ้ทวั่ ไป ช่วยให้นกั วิชาชีพบัญชีมีความรอบรู ้ ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การ
ใช้ดุลยพินิจ หรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น คณะกรรมการการศึกษาเชื่อว่าการศึกษาที่ให้มีความรู ้ทวั่ ไป
ในวงกว้างเป็ นพื้นฐานสาคัญที่กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และเป็ นจุดเริ่ มต้นของวิชาชีพบัญชี
1.2 ความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการทัว่ ไป รวมถึงเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมองค์การ การตลาด
การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและสถิติ เป็ นต้น ความรู ้ในส่วนนี้มีความจาเป็ น
อย่างยิ่งต่อวิชาชีพบัญชี
1.3 ความรู ้เ กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ในส่ ว นนี้ มีความสาคัญเนื่ องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจมาจากการจัดให้มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นที่ผสมผสานเข้ากับ
เนื้อหาวิชาแกนอื่นๆ
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1.4 ความรู ้ดา้ นบัญชี รวมถึงการบัญชีบริ หาร รายงานการเงิน การบัญชีการเงิน การสอบบัญชี
กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร การควบคุมและการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นต้น ความรู ้ใน
ส่วนนี้เป็ นพื้นฐานของความที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพบัญชี
2. ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) ทักษะที่นักบัญชีตอ้ งมีเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็ นนักบัญชี
มืออาชีพเนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นของผูว้ ่าจ้างนักบัญชี การทางานให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
และสังคมของนักบัญชีมืออาชีพ ทาให้เกิดความสาคัญกับเรื่ องทักษะความเป็ นมืออาชีพ โดยผูป้ ระกอบ
วิชาชีพควรมีทกั ษะความชานาญที่จาเป็ นดังนี้
2.1 ทักษะในการใช้เหตุผล การใช้ดุลยพินิจในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน ความสามารถในการ
ถามและการวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ความสามารถในการระบุและแก้ปัญหา การจัดลาดับความสาคัญของ
งาน
2.2 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์ ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การทางานเป็ นทีม การจูง
ใจ การมอบหมายงาน ภาวะการผูน้ า การเจรจาต่อรองการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
2.3 ทักษะในการสื่ อสาร ความสามารถในการฟัง การอ่าน การปรึ กษาหารื อ การนาเสนอ การ
แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ การใช้ ข้อ มู ล รายงาน สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. คุ ณ ค่ า แห่ ง วิช าชี พ (Professional Values) นัก วิ ช าชี พ บัญ ชี จ าเป็ นต้อ งมี ความตั้ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ ความเป็ นอิสระตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มารยาทของวิชาชีพ ความสานึกต่อความรับผิดชอบทางสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ของสาธารณชน
ความตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ทาให้นกั วิชาชีพบัญชีตอ้ งตระหนักถึงคุณค่าทางวิชาชีพและปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพของตนเอง
4. เจตคติในวิชาชีพ (Professional Attitudes) ความรู ้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อ
สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อันเป็ นผลเนื่ อ งมาจากประสบการณ์ก ารเรี ย นรู ้ ซึ่ ง สะท้อ นออกมาเป็ นพฤติก รรมหรื อ
ความรู ้สึก โดยจะแสดงออกมาใน 2 ลักษณะ คือ ทางบวก (P) จะแสดงในลักษณะความชอบ เห็นด้ว ย
ความสนใจ หรื อไม่ยอมรับ และอีกลักษณะหนึ่งคือ ทางลบ (N) จะแสดงในลักษณะความไม่ชอบไม่เห็น
ด้วย ไม่สนใจ หรื อไม่ยอมรับ โดยเฉพาะหน้าที่การงานของบุคคลจะต้องมีเจตคติต่ออาชีพของตนเอง
ปวีณา สุดลาภา (2553) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านความรู ้ ความสามารถ และมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น ผูเ้ ป็ นหุ้นส่ วน บุคคล หรื อนิติบุ คคล
และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ความโปร่ งใส ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางาน ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน
และด้านเวลา โดยยึดหลักความเป็ นมืออาชีพ มีความชานาญในการปฏิบตั ิวิ ชาชีพด้วยความเอาใจใส่ อย่าง
เต็ ม ความสามารถ และมั่น ใจว่ า มี ผ ลงานทางวิ ช าชี พ อยู่บ นพื้ น ฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงานและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พิมพ์พิศา วรรณวิจิตร และ ปวีนา กองจันทร์ (2560) ได้ให้แนวคิดเกี่ ยวกับปั จ จัยที่ส่ง ผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดท าบัญชี คือ ปั จ จัย ที่เ กี่ ย วข้องกับผูท้ าบัญชี โ ดยตรง ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ
ทางด้านบัญชี ประสบการณ์ การฝึ กอบรม ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทาบัญชี และปั จจัยภายนอกจาก
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความรู ้ทางด้านบัญชี คือ ผูท้ าบัญชีตอ้ งมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี หมวดหมู่
บัญชี วงจรบัญชี และการรายงานทางการเงิน
2. ประสบการณ์ ใ นการท าบั ญ ชี เป็ นหนึ่ งองค์ ป ระกอบที่ ส ะท้อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ท าบั ญ ชี มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้านบัญชี ผูท้ าบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทางานบัญ ชี ที่
เหมาะสมมาก่อนจะทาให้มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีได้เป็ นอย่างดีและเมื่อเกิดปัญหาในการทา
บัญชีจะอาศัยประสบการณ์ที่มีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเข้าใจในการทางาน
ขององค์กร และสามารถนาความรู ้ความสามารถของตนมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเข้าใจในขั้นตอนจัดทาบัญชีของผูท้ าบัญชีในการจัดทาบัญชีให้มีประสิทธิภาพผูท้ าบัญชี
จะต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทาบัญชีอย่างถ่องแท้ หากขั้นตอนในการจัดทาบัญชีมีความยุ่งยาก
และซับซ้อนต่อการปฏิบตั ิงาน ทาให้ผทู ้ าบัญชีไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดทาบัญชี และไม่สามารถจัดทาบัญชี
ตามระเบียบของหน่วยงานได้
กิตติศกั ดิ์ มะลัย (2557) กล่าวไว้ว่า แนวคิดประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน เป็ นแนวคิดพื้นฐานใน
การปฏิ บัติ ง านของบุ ค คลทั่ว ไป แต่ ส าหรั บ ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด ท าบั ญ ชี
(Accounting Preparation Efficiency) ถือเป็ นตัวชี้วดั ระดับคุณภาพ การปฏิบตั ิงานทางด้านบัญชีน้ นั ดาเนิน
ไปด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ โดยใช้ทกั ษะความรู ้ ความสามารถอย่างเต็ มที่เพื่อให้การนาเสนอข้อ มูล
ในงบการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและทันเวลา
Peterson and Plowman (1989) ได้ให้แนวคิดว่า โดยนาบางข้อความลงและสรุ ปองค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อดังนี้
1. ปริ มาณงาน (Quality) งานที่ได้รับมอบหมายต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่ วยงาน โดย
ผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริ มาณที่เ หมาะสมตามแผนงานและเป้ าหมายที่บริ ษัทวางไว้ ควรมีการวางแผน
บริ หารเวลา เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตามที่กาหนดไว้
2. คุณภาพของงาน (Work Quality) งานต้องมีคุณภาพสูง คือ ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์และมี
ความพึงพอใจ ผลของการทางานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน ครบถ้วน และรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
องค์กร
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสม
กับงาน มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆในการทางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
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4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการดาเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือจะต้องลงทุน
น้อยและได้กาไรมากที่สุด
สุภาพร แช่มช้อย (2557) ผูจ้ ดั ทาบัญชีโดยส่วนมากมีทศั นคติที่ดีต่อการรับรู ้และมีความเข้าใจต่อ
แนวทางในการปฏิบตั ิงานบัญชีให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทัว่ ไป และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ทางด้านการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านมาตรฐานแม่บทการบัญชี และแม่บทการบัญชี
การมีทศั นคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานตามแนวทางดังกล่าวเป็ นปัจจัยที่ส่งผลทางข้อมูลบัญชีมีคุณภาพมากขึ้น
ประทีป วจีทองรัตนา (2558) (บทคัดย่อ) กล่าวว่า ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านปริ มาณ
ผลงาน และด้านความตรงต่อเวลาในการทางาน สามารถกาหนดเป็ นแนวทางในการส่งเสริ ม สร้างความรู ้
ความเข้า ใจและเป็ นแนวทางในการพัฒ นาของผู ้ทาบัญ ชี ใ นการปฏิ บัติ ง านให้ส อดคล้อ งกับ ความรู ้
ความสามารถ การวางแผนการบริ หารงาน นักบัญชีจะเป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลทางการเงินให้กบั ผูบ้ ริ หารใน
การตัดสิ นใจ ในเชิงธุรกิจ การมาช้าเพียงไม่กี่นาทีอาจส่ งผลเสี ยหายให้กบั ธุรกิจได้ ดังนั้นนักบัญชีตอ้ งมี
ความต้องต่อเวลากับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการฉับไวในการตัดสิ นใจของข้อมูลทางบัญชีในเชิง
ธุรกิจ
สุ ภ าพร เพ่ ง พิ ศ (2553) การศึ ก ษาวิ จ ัยเรื่ อ ง ปั ญ หาในการจัด ทาบัญ ชี ของสานัก งานบัญชี ใน
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การใช้ความรู ้ดา้ นวิชาชีพบัญชีของผูท้ าบัญชีในสานักงานบัญชี
ปั ญหาในการจัดทาบัญชี ของสานักงานบัญชี และศึกษาอิทธิ พลของข้อ มูลส่ ว นบุคคล ข้อมูลสานักงาน
บัญ ชี แ ละการใช้ ค วามรู ้ ด้า นวิ ช าชี พ บัญ ชี ที่ มี ต่ อ ปั ญ หาในการจัด ท าบัญ ชี ข องส านั ก งานบั ญ ชี ใ น
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้ความรู ้ทางด้านการทาบัญชีมากที่สุด ในการจัดทางบการเงิน
ได้แก่ งบก าไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด รองลงมาเป็ นการใช้ความรู ้วิชาชี พด้านการศึก ษาและ
เทคโนโลยีการบัญชีในการใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปต่างๆ สาหรับปัญหาในการจัดทาบัญชีพบว่า การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชี มีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็ นปั ญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท า
บัญชีและปัญหาความยุง่ ยากจากการถูกตรวจสอบการทาบัญชี
เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) (บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการจัดทา
บัญชี ของผูท้ าบัญชี ในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความรู ้ในวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่าทางวิชาชีพ และเจตคติใน
วิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทาบัญชีของผูท้ าบัญชีในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้แก่ ปั จจัยด้านความรู ้ในวิชาชีพบัญชี ปั จจัยด้านทักษะทางวิชาชี พ
ปั จจัยด้านคุณค่าแห่ งวิชาชีพ และปั จจัยด้านเจตคติในวิชาชีพ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทาบัญชี จาก
การสารวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จานวน 113 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า 35 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี โดยมีประสบการณ์ในการจัดทาบัญชีในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ต่ากว่า 5 ปี
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (quantitative research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถาม โดยการสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เมื่ อ ได้รั บ
แบบสอบถามคืนแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลแบบสอบถามที่ได้คืนมาไปทาการวิเคราะห์คานวณผล โดยทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ
ประชาการที่ใช้ในการวิจ ัยครั้ง นี้ คือ พนัก งานบัญชี บริ ษัทเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ไม่
สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่นอนได้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้ตารางสาเร็จรู ปการกาหนดตัวอย่างของ Yamane
(1973) เป็ นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นเรี ยกว่า Non-Probability และสุ่ มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยอาศัยสู ตรในการคานวณกลุ่มตัว อย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% ผูว้ ิจยั เลือกใช้ตาราง
สาเร็ จรู ปการกาหนดตัวอย่างของ Yamane (1973) เป็ นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้ จึงเท่ากับ 400 คน
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
ส่ ว นที่ 1 : ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของคาถามจะเป็ นการตั้งคาถามแบบ
เลือกตอบ มีจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวข้องกับ 1) ด้าน
ความรู ้ในวิชาชีพ 2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ 3) ด้านคุณค่าทางวิชาชี พ 4) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมี
ลัก ษะแบบสอบถามจะเป็ นการตั้ง ค าถามในลัก ษะการก าหนดค่ า ค าตอบ (Rating Scale) มี จ านวน
แบบสอบถามทั้ง หมด 18 ข้อ ซึ่ ง ได้มีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 5 = ความคิดเห็นมากที่สุด,
4 = ความคิดเห็นมาก, 3 = ความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ความคิดเห็นน้อย, 1 = ความคิดเห็นน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 : แบบประเมิณเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวข้อง 1) ด้านปริ มาณงาน 2) ด้านคุณภาพงาน 3) ด้านความ
รวดเร็ ว ในการปฏิบัติง าน โดยมีล ักษณะแบบสอบถามจะเป็ นการตั้งคาถามในลัก ษณะการกาหนดค่า
คาตอบ (Rating Scale) มีจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 9 ข้อซึ่ งได้มีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ
5 = ความคิดเห็นมากที่สุด , 4 = ความคิดเห็นมาก, 3 = ความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ความคิดเห็น น้อ ย,
1 = ความคิดเห็นน้อยที่สุด
ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมิณความคิดเห็น กาหนดให้ 4.21- 5.00 = ระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด, 3.41- 4.20 = ระดับความคิดเห็นมาก, 2.61- 3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 1.81- 2.60 = ระดับ
ความคิดเห็นน้อย, 1.00 - 1.80 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั แปรปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปรด้านทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชี
และประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร
2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานต่างกัน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ t-test และด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านประสบการณ์ใน
การทางานด้านบัญชี และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิ บตั ิงานต่างกัน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรี ยบเทียบทักษะทางด้านวิชาชี พ
บัญ ชี ประกอบด้ว ย ด้า นความรู ้ ใ นวิช าชี พ ด้า นทัก ษะทางวิช าชี พ ด้า นคุ ณ ค่ า ทางวิ ช าชี พ และด้า น
จรรยาบรรณในวิชาชี พที่มีผลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติง านของพนักงานบัญ ชี บริ ษัทเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน ของพนัก งานบัญ ชี บ ริ ษัท เอกชน ใน
กรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25 – 30 ปี เป็ นผูม้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์
ในการทางานด้านบัญชี 5 – 10 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท พบว่า เพศ อายุ
และประสบการณ์ ใ นการทางานด้า นบัญ ชี ทาให้ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานบัญชี
บริ ษัทเอกชน ในกรุ ง เทพมหานครแต่ง ต่างกัน ส่ ว นระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนไม่ทาให้
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ทักษะ
ทางด้านวิชาชีพบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระดับความเห็น
สู ง ที่สุด รองลงมาเป็ นด้านคุณค่าทางวิชาชี พ ส่ ว นประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติง านของพนักงานบัญชี
บริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งด้านความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน มี
ระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาเป็ นด้านปริ มาณงาน เมื่อทาการเปรี ยบเทียบทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชี
กับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมด้าน
ปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีทกั ษะทางด้านวิชาชีพบัญชี 3
ด้านที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร คือ
ด้านทักษะทางวิชาชีพมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาเป็ นความรู ้ในวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจ ัยประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี บริ ษัทเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
สามารถนาผลการทดสอบมาอภิปรายได้ดงั นี้
1. ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของพนัก งานบัญ ชี พบว่ า พนัก งานบัญ ชี บ ริ ษัท เอกชนใน
กรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่เ ป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี และระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวลักษณ์ กิ่มสร้าง (2560) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดทาบัญชีองผูท้ าบัญชีในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใ น
ประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุต่ากว่า 35 และปัจจุบนั การเข้าทางานเป็ นพนักงานบัญชีรับ
วุฒิการศึกษาขั้นต้นต้องจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. ผลการศึกษาทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชนในกรุ งเทพมหานคร
พบว่าส่ ว นใหญ่มีทักษะด้า นคุณค่ าทางวิ ช าชี พ ด้านทักษะทางวิชาชี พ และด้านความรู ้ในวิ ชาชี พ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ศิลปะพร ศรี จนั่ เพชร (2545) ที่ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดทาบัญชีของผูท้ าบัญชี พบว่า ความรู ้ในวิชาชีพ ช่วยให้นักวิชาชีพบัญชีมีความรอบรู ้ ความสามารถใน
การคิด อ่าน เขียน การใช้ดุลยพินิจ หรื อปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น การจัดให้มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นวิชาเฉพาะร่ วมกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ ทักษะทางวิชาชีพ ส่ วนประสมของทักษะที่
นักบัญชีตอ้ งมีเพื่อให้คุณสมบัติเป็ นนักบัญชีมืออาชีพ เนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นของผูว้ ่าจ้างนัก
บัญชี ในเรื่ องของการทางานให้เ ป็ นประโยชน์ต่อที่ทางานและสังคมของนักบัญ ชีมืออาชีพ คุณค่าแห่ ง
วิชาชีพ ซึ่ งนักวิชาชีพบัญชีจาเป็ นต้องมี ได้แก่ ความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณธรรม ความเที่ยง
ธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเป็ นอิสระตามมาตรฐานของวิชาชีพ
3. ผลการศึ ก ษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบั ญ ชี บ ริ ษั ท เอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ประทีป วจีทองรัตน (2558) ที่ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของผูท้ าบัญชี ในเขตจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ความตรงต่อเวลาในการทางาน
เป็ นเรื่ องของการวางแผนการบริ หารงาน เนื่องจากนักบัญชีเป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลทางการเงินให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ในการตัดสินใจ ในเชิงธุรกิจ การมาช้าเพียงไม่กี่นาทีอาจส่งผลเสียหายให้กบั ธุรกิจได้ ดังนั้นนักบัญชีตอ้ งมี
ความตรงต่อเวลากับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการฉับไวในการตัดสิ นใจของข้อมูลทางบัญชีในเชิง
ธุรกิจ
4. จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ บุญเลิศ
ทิ ด มั่น (2537) อ้า งใน ธกรศัก ดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, (2557) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
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ปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจแรงงาน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงานไม่ได้ทาให้ผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แตกต่างกัน
5. จากผลการทดสอบสมมติฐานทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีกบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ดา้ นความรู ้ในวิชาชีพบัญชีส่ง ผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิง านของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจ ัยของ สุ ภาพร เพ่ง พิศ (2553) ที่ศึกษาเรื่ อ ง ปั ญหาในการจัดทาบัญชี ของสานักงานบัญ ชี ใ น
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การใช้ความรู ้ในวิชาชีพทางด้านการทาบัญชีมากที่สุด ในการจัดทางบการเงิน ซึ่ง
สามารถทาให้งานออกมามีประสิทธิ ภาพได้ ปั จจุบนั การจะเป็ นนักบัญชีได้ก็จะต้องมีความรู ้ในด้านบัญชี
หรื อด้านต่างๆ อยูแ่ ล้วจึงมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดทาบัญชีนอ้ ยที่สุด
ด้านทักษะทางวิชาชีพส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อัมพร เที่ยงตระกูล (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง นักวิชาชีพ
บัญชีจาเป็ นต้องมีทกั ษะจ านวนหนึ่ง พบว่าการนาทักษะในการใช้สติปัญญา ทักษะด้านมนุษย์สั มพัน ธ์
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นแนวทางวิชาชีพไปปฏิบตั ิอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้วิชาชีพ
ด้านคุณค่าทางวิชาชีพส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สภาวิชาชีพบัญชี (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง ความประพฤติ
และลักษณะนิสัยทางวิชาชีพที่บ่งบอกถึงการเป็ นนักวิชาชีพบัญชี พบว่าผูท้ าบัญชีมีวินยั ในการทางาน เช่น
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็ นอิสระในการทางาน และมีการปฏิบตั ิ
ที่คานึงถึงมรรยาททางบัญชี งานจึงออกมามีประสิทธิภาพได้
ด้า นจรรยาบรรณในวิช าชี พ ส่ ง ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิบัติง านของพนักงานบัญชี
บริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปวีณา สุ ดลาภา (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง
ปัจจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีที่มีผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพการทางานของผูท้ าบัญชีในสถาน
ประกอบการนิคม อุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่าปัจจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของผูท้ าบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิ ภาพการ
ทางาน ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุนและด้านเวลา
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชี
บริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษาเป็ นระดับปริ ญญาตรี ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึง
เสนอว่า ควรส่ งเสริ มให้พนักงานบัญชีศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพของ
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ตนเอง การเรี ยนรู ้แนวความคิดใหม่ๆในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิ ภาพ น่าเชื่อถือ การยอมรับของผูใ้ ช้
ข้อมูลทางบัญชีมากขึ้น และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2. จากผลการศึกษาทักษะทางด้านวิชาชีพ บัญชี ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเสนอว่า ด้านความรู ้ในวิชาชี พ
องค์กรควรมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถของผูท้ าบัญชีให้ได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมความรู ้
ด้านภาษี มาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ และการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี เพื่อให้พนักงานมีการ
พัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาวิธีและเทคนิคการใช้โปรแกรมทางบัญชีในระบบมากขึ้น
3. จากผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานบัญ ชี บ ริ ษัท เอกชน ใน
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเสนอว่า ด้านความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน ควรมอบหมายงานให้เหมาะ
กับความรู ้ ความสามารถที่พนักงานพึงปฏิบตั ิและใช้เวลากับงานปฏิบตั ิให้ทนั ท่วงที เพื่อให้ผลสาเร็จของ
งานออกมาดี มีความถูกต้อง
4. จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ การปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานบัญ ชี
บริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่ระดับการศึกษาเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเสนอว่า หากพนักงานอยากมีความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ควรศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติม เพื่อให้การทางานออกมามีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือมากขึ้น
5. จากผลการทดสอบสมมติฐานทักษะทางด้านวิชาชีพบัญชีกบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีทกั ษะทางด้านวิชาชีพที่ควรปรับปรุ ง ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงเสนอว่า ควรฝึ กให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อที่จะสามารถเจรจาต่อรอง
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ ภายในบริ ษทั ให้ดีข้ นึ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิ บัติ ง านด้า นต่ า งๆ การเรี ย นรู ้ และทัก ษะความรู ้ ใ นวิช าชี พ ของพนัก งานบัญ ชี ใ นภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
2. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชี โดยศึกษาจากพื้นที่อื่นที่อยูใ่ นเขต
ปริ มณฑลหรื อจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อนาผลการศึกษาไปเปรี ยบเทียบว่ามีความสอดคล้องหรื อ
แตกต่างกันกับผลการศึกษานี้หรื อไม่
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานบัญ ชี ร ะหว่าง
บริ ษทั เอกชนกับหน่วยงานราชการ ซึ่งจะสะท้อนถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
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