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บทคัดย่อ  

การวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัของนกับญัชีของ
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกั
บญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพ่ือศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (4) เพ่ือศึกษาปัจจยัการปฏิบติังานและการรับรู้
การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชห้ลกัการ
ค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญสะดวก 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และปัจจัยการปฏิบัติงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางดา้นบญัชี ดา้นการฝึกอบรม
เก่ียวกบับญัชี ดา้นความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ และดา้น
ความมัน่คงในการท างาน และเม่ือท าการศึกษาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของนักบัญชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความรู้ทางด้านบัญชี ด้านการ
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ฝึกอบรมเก่ียวกบับญัชี ดา้นความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
ส่วนการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน และดา้นโอกาสในการเติบโตสายอาชีพ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, นกับญัชี, บริษทัเอกชน 
 
Abstract 

Research subject Efficiency Performance of Accountants of Private Company in Bangkok Area. The objective 
of this study were (1) To study the differences in personal factor to affecting work efficiency of accountants of private 
company in Bangkok Area. (2 ) To study the level of performance factor affecting work efficiency of accountants of 
private company in Bangkok Area (3 ) To study the level perceived organizational support affecting work efficiency 
of Accountants of private company in Bangkok Area (4) To study the performance factor and perceived organizational 
support affecting work efficiency of accountants of private company in Bangkok Area. The sample group used in this 
research was 400 personnel from accountants of private company in Bangkok Area. Based on Taro Yamane calculation 
method, using convenience sampling method. 

The study indicated that Personal factors, such as gender, age, education level, average monthly income 
different made the performance of the accountant of Private Company in Bangkok Area different in statistical significance 
0.05 and performance factor and the perceived organizational support which affecting the efficiency in performance of 
Accountants of Private Company in Bangkok Area are knowledge of accounting, accounting training, understanding of the 
accounting process, technology related to the accounting profession and the perceived organizational support, stability of 
work in work. And when conducting studies in each case for performance factor affecting the efficiency in performance of 
Accountants of Private Company in Bangkok Area with consist of knowledge of accounting, accounting training, 
understanding of the accounting process and technology related to the accounting profession. In respect of  the perceived 
organizational support, support from supervisors, compensation and benefits, stability of work and career growth 
opportunities affecting the efficiency in performance of Accountants of Private Company in Bangkok Area.  
Keyword: Efficiency performance, Accountant, Private Company 
 
บทน า 

การประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนั้นเกิดจากการด าเนินการหลายส่วนมาหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั 
เปรียบเหมือนฟันเฟืองแต่ละช้ินท่ีขบัเคล่ือนกิจการใหด้ าเนินไปขา้งหนา้ และฟันเฟืองช้ินใหญ่ของธุรกิจก็คือ “การท า
บญัชี” ดงันั้นธุรกิจจึงมีความตอ้งการนักบญัชีมาช่วยในการจดัท าบญัชีเพ่ือใชว้างแผนการบริหารงานและตดัสินใจ
ลงทุนในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างทนัเวลา ท าใหน้กับญัชีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถและความ
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ช านาญในการปฏิบติังานวิชาชีพบญัชี และมีความระมดัระวงัรอบคอบเพ่ือท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และการท่ีพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถนั้นจะตอ้งพร้อมท่ีจะทุ่มเทก าลงักายและใจในการปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรตอ้งพยายามท่ีจะสนบัสนุนพนกังานเกิดความกระตือรือร้นตั้งใจท่ีจะท างานให้องคก์าร
อยา่งเตม็ใจ จึงตอ้งวิเคราะห์ถึงความรับรู้ของพนกังานท่ีมีต่อการสนบัสนุนจากองคก์าร เพ่ือการรับรู้การสนบัสนุนของ
องค์การของพนกังานจะมีผลถึงการตีความในส่ิงท่ีองคก์ารสนบัสนุนให้ และก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร อนั
ส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานใหน้ าไปสู่เป้าหมายขององคก์าร 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจเร่ืองการศึกษาปัจจยัการปฏิบติังานดา้นบญัชี และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าขอ้มูลไปใชใ้นการ
กลยุทธ์และวางแผนสร้างให้พนักงานบญัชีของบริษทัมีความสามารถในปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไปได ้และเป็นแนวทางในการพฒันาและฝึกฝนตนเองของนกับญัชีใหส้ามารถปฏิบติังาน
ไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยประชากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติของนักบญัชีของ
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของ
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัการปฏิบติังานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของงานวจิยั 

1. ขอบเขตของประชากร คือ ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พนักงานบญัชีหรือผูท้  าบญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 จ านวน 33,079 คน (ท่ีมา : ขอ้มูลผูท้  าบญัชี ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 กรม
พฒันาธุรกิจการคา้, 2563) 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัประชากร ปัจจยัการปฏิบติังาน และการรับรู้การ

สนบัสนุนจากองคก์าร ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี 
สมมตฐิานของการวจิยั 

1. นกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ประสบการณ์การท างานต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่างกนั 

2. การปฏิบติังานดา้นความรู้ทางดา้นบญัชี การฝึกอบรมเก่ียวกบับญัชี ความเขา้ใจในขั้นตอนการจัดท า
บญัชี และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี 
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3. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รดา้นการสนบัสนุนจากหวัหนา้ ผลตอบแทนและสวสัดิการ ความมัน่คง
ในการท างาน และโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี 

4. ปัจจยัการปฏิบติังานและการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกั
บญัชี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของปัจจยัประชากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัของนกับญัชี 
2. ท าใหท้ราบถึงระดบัปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี 
3. ท าให้ทราบถึงระดบัการรับรู้การสนับสนุนขององค์การของนักบัญชีท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของนกับญัชี 
4. ท าให้ทราบถึงปัจจัยการปฏิบัติงานและการรับรู้การสนับสนุนขององค์การของนักบัญชีท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี 
5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้บริษัทใช้พัฒนาและวางแผนในการสร้างให้พนักงานบัญชีของบริษัทมี

ความสามารถในการปฏิบติังานและประสบความส าเร็จในอาชีพ  และเป็นแนวทางในการพฒันาและฝึกฝนตนเองของ
นกับญัชีใหส้ามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
การทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจยัการปฏิบัตงิาน  
องค์ประกอบความรู้ความสามารถของนักบญัชี และแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความสามารถของนักบญัชีไดย้ึด

แนวทางปฏิบั ติ ตาม  IASC (International Accounting Standards Committee) และ  IFAC (International Federation of 
Accountants) ซ่ึงไดก้ล่าวไวเ้ป็นแนวทางการศึกษา (วิชาชีพ บญัชี) ระหว่างประเทศ (International Education Standards: IES) 
ก าหนดวา่ ความรู้ความสามารถของนกับญัชีตอ้ง ประกอบดว้ย 1) ความรู้ทัว่ไป ประกอบดว้ยความรู้เก่ียวกบั สงัคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครอง ความส านึกในความเป็นไทย ความรู้ในศิลปะ วรรณกรรมและวฒันธรรม ความสามารถในการคิด
ถาม เขียน โดยใชภ้าษาท่ีง่าย กระชบั 2) ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ 3) ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) ความรู้เก่ียวกบั
การบญัชีและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
Eisenberger et al. (1986) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้การสนบัสนุนจาก องค์การว่าคือ พนกังานมีความ

เช่ือวา่องคก์ารไดใ้หคุ้ณค่า ความห่วงใยในความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน ทั้งในดา้นของค่าตอบแทน การเล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่ง การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร สวสัดิการต่าง ๆ และค่านิยมองคก์ารเพ่ือใหเ้กิดการร่วมมือ   

โดยทัว่ไปแลว้การศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาตามแนวคิดของ 
Eisenberger แต่งานวิจยัในประเทศไทยส่วนใหญ่จะแบ่งแบบการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารเป็น 5 ดา้น (เปรมจิตร 
คลา้ยเพช็ร์, 2548) ดงัน้ี 1.ดา้นผลตอบแทน และ สวสัดิการ 2.ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ 3.ดา้นความมัน่คง
ในการท างาน 4. ดา้นจิตอารมณ์ 5.ดา้นการปฏิบติังาน หมายถึง การรับรู้วา่ หวัหนา้งานใหก้ารสนบัสนุน 
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ผลของการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารตามท่ี Rhoades & Eisenberger (2002) ไดท้ าการศึกษามี 7 ปัจจยั 
คือ ความยึดมัน่ต่อองค์การ ความพึงพอใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน การมีส่วนร่วมในการท างาน ผลการปฏิบติังาน ความ
เหน่ือยลา้ในการท างาน ความตอ้งการในการคงอยูใ่นองคก์าร พฤติกรรมการถอนตวัจากองคก์าร  

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
ศิริกาญจน์ วงษเ์สรี (2559) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง สภาวะท่ีท าให้เกิด

ความส าเร็จหรือความสามารถท่ีท าใหเ้กิดผลการปฏิบติังาน เม่ือใชก้บั บุคคล หมายถึง ความสามารถในการท างานไดดี้
รวดเร็วและเสร็จตรงเวลา เช่น บุคลากรท่ีมี ประสิทธิภาพยอมท าให้หน่วยงานพฒันาไปไดอ้ย่างรวดเร็ว เม่ือใชก้บั
องคก์รหรือหน่วยงาน ประสิทธิภาพ หมายถึง ระบบการด าเนินงานท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จไดอ้ยา่งดี เช่น หน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมีระเบียบขั้นตอนในการท างาน พนกังานมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีระบบการตรวจสอบ และผลิตผลงาน
คุณภาพไดต้รงเวลา 

สุพรรณี ทัพธานี (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง การท างานเต็ม
ความสามารถโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการท างาน ให้บรรลุผลทั้งทางดา้นปริมาณ และคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประหยดัเวลาและใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าเป็นท่ีน่าพอใจของทุก ฝ่ายโดยใหเ้สียตน้ทุนนอ้ยท่ีสุดและไดม้าตรฐานตามท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งทนัต่อเหตุการณ์และ เช่ือถือได ้
กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. ตวัแปรอิสระ  
- ปัจจยัประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การ

ท างาน 
- ปัจจยัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ทางดา้นบญัชี ดา้นการฝึกอบรบเก่ียวกบับญัชี ดา้นความรู้

ความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
- การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ ประกอบดว้ย ดา้นการสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน ดา้นผลตอบแทน

และสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการท างาน และโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ 
2. ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนักบญัชี ประกอบดว้ย ดา้นความทนัต่อเวลา ดา้น

ความถูกตอ้งในการรายงานผล และดา้นสามารถตรวจสอบได ้
วธีิการด าเนินการวจิยั 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross 
sectional studies) เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดย
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะห์ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้น
การศึกษาวิจยั 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบวา่ ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกวา่ 0.5
แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัและสามารถน าไปทดลองใช้ กบันักบญัชีของบริษทัเอกชน 
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จ านวน 30 คนและค่าหาสมัประสิทธ์ิอลัฟาไดค่้าความเช่ือมมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.947 แสดงวา่ขอ้ค าถามมีระดบั
ความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเกบขอ้มูลได ้
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1.1 ใชค่้าร้อยละ และ กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ประสบการณ์การท างาน 

1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการปฏิบติังาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนักบญัชีของ
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

2.1 ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ t-Test 

2.2 ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอายุ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชส้ถิติของ LSD 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัการปฏิบติังาน และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และผูว้ิจยัจะใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ 1) ปัจจยั
การปฏิบติังาน จดัโครงสร้างของกลุ่มตวัแปรได ้4 องคป์ระกอบ 2) การรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน จดัโครงสร้าง
ของกลุ่มตวัแปรได ้4 องคป์ระกอบ 3) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จดัโครงสร้างของกลุ่มตวัแปรได ้1 องคป์ระกอบ 
จึงใชช่ื้อตวัแปรวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติัของนกับญัชี 
สรุปผลการวจิยั 

1. นกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 
ส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 30 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 311 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.8 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการท างาน 1 – 5 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 

2. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบับญัชี ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี ดา้นความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี และดา้นความรู้ทางดา้นบญัชี ตามล าดบั 
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3. ผลจากการวิเคราะห์การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน ดา้นโอกาส
ในการเติบโตในสายอาชีพ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความมัน่คงในการท างาน ตามล าดบั 

4. ผลจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความทนัต่อเวลา ดา้นความถูก
ตอ้งในการรายงานผล และดา้นสามารถตรวจสอบได ้ตามล าดบั 

5. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัประชากรไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและประสบการณ์การท างาน สามารถสรุปการวิจยัได้
ดงัน้ี  

5.1 นกับญัชีของบริษทัเอกชน ท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดย
ภาพรวมต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี ดา้นความถูกตอ้งในการ
รายงานผล ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

5.2 นกับญัชีของบริษทัเอกชน ท่ีมีอาย ุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดย
ภาพรวมต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี ดา้นความทนัต่อเวลา และ
ดา้นความถูกตอ้งในการรายงานผล ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

5.3 นกับญัชีของบริษทัเอกชน ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนักบญัชีทุกดา้น 
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

5.4 นกับญัชีของบริษทัเอกชน ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานโดยภาพรวมต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี ดา้น
ความถูกตอ้งในการรายงานผล และดา้นสามารถตรวจสอบได ้ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

5.5 นกับญัชีของบริษทัเอกชน ท่ีมีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการปฏิบัติงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของนกับญัชี สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี  

6.1 ปัจจยัการปฏิบติังานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ดา้นความรู้ทางดา้นบญัชี ดา้นการฝึกอบรม
เก่ียวกบับญัชี ดา้นความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี และ
ดา้นความมัน่คงในการท างานท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 59.4  มีค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.186 

6.2 ผลการวิเคราะห์เป็นรายดา้น ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ทางดา้นบญัชี ดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบับญัชี 
ด้านความเข้าใจในขั้นตอนการจัดท าบัญชี และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ไดร้้อยละ 56.9 มีค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.158 

6.3 ผลการวิเคราะห์เป็นรายดา้น การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ดา้นการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ดา้น
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 30.1 มีค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.194 
อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจัย ปัจจัยการปฏิบัติงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.1 ดา้นความทนัต่อเวลา นกับญัชีมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก เป็นไปไดว้า่นกับญัชีมีการปฏิบติังานไดส้ าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้โดยท าการปฏิบติังานดา้นบญัชีอยู่ตลอดเวลา เพ่ือใหง้านเสร็จทนัเวลาตามท่ีก าหนด และเพ่ือใหข้อ้มูล
ทางการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนน าไปช่วยสนบัสนุนในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกษมาพร ยงั
สม้ป่อย (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความทนัต่อเวลา อยู่ในระดบัมาก คือ การ
ปฏิบติังานตามล าดบัก่อน-หลงั ตามความส าคญัของงานบญัชี เพ่ือใหง้านเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ท าใหส้ามารถ
ท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ท าใหง้านบญัชีเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน 

1.2 ดา้นความถูกตอ้งในการรายงานผล นกับญัชีมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก เป็นไปไดว้า่นกับญัชีมีความสามารถ
ในการจดัท ารายงานทางบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้และเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุพตัรา รักการศิลป์ (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี
กบัประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีในเขตภาพตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน อยู่ในระดบัมาก คือ รายงานทางการเงินท่ีน าเสนอขอ้มูลเพ่ือแสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในแต่ละงวดบญัชีหน่ึงหรือระหวา่งงวดบญัชีก็ได ้

1.3 ดา้นสามารถตรวจสอบได ้นักบญัชีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เป็นไปไดว้่า นักบญัชีมีการจดัท าบญัชีท่ี
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานในเร่ืองความถูกตอ้งของขอ้มูลและตวัเลขต่าง ๆ มีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของระบบงานว่ามีความเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลทางบญัชี ถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบ
ไดห้ทยัรัตน์ ค าฝ่ัน (2560) ไดศึ้กษาผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทางการบญัชีท่ีดีตอ้งไม่มีความ
ผิดพลาด และตอ้งสามารถตรวจสอบได ้จึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อกิจการ 
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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2.1 นกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ ต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
นกับญัชี โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผลวิจยัพบวา่ เพศชาย มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีมากกวา่เพศหญิง 
ในดา้นความถูกตอ้งในการรายงานผลดา้นบญัชี สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของน ้าฝน นิมิต (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้น
ความเครียดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกับญัชีท่ีมีเพศต่างกนั มี
ประสิทธิภาพในการท างานต่างกนั โดยเพศชาย มีประสิทธิภาพในการท างานดา้นคุณภาพของงาน และดา้นระยะเวลา
ในการท างานมากกว่าเพศหญิงอาจเน่ืองจากเพศชายมีความถนดัในเร่ืองการค านวณและส่วนใหญ่นกับญัชีอยู่กบัการ
ค านวณตวัเลขรายงานทางการเงิน 

2.2 นกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
นกับญัชี โดยภาพรวมดา้นความทนัต่อเวลา ดา้นความถูกตอ้งในการรายงานผล ดา้นสามารถตรวจสอบได ้ต่างกนั  ซ่ึง
ผลวิจยั พบวา่ ช่วงอาย ุ46 – 50 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ๆ ในดา้นความทนัต่อเวลา ดา้น
ความถูกตอ้งในการรายงานผล ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า เพราะบุคคลในแต่ละช่วงอายุมีความกระตือรือร้นและความตั้งใจ
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชลลดา 
อกัษรศิริวิทยา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานผา่นการเดินรถองคก์ารขนส่งมวลชน
กรุงเทพ พบวา่ พนกังานผา่นการเดินรถองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีอายุต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2.3 นักบญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของนกับญัชี โดยภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัพบว่า นกับญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้งดา้นความทนัต่อเวลา ดา้นความถูกตอ้งในการรายงานผล ดา้นสามารถตรวจสอบได ้
ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า นักบญัชีมีระดบัการศึกษาต่างกนัสามารถช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีต่างกนั อาจ
เน่ืองจากการความรู้ความเขา้ใจในดา้นบญัชี และความรู้ดา้นอ่ืน ๆ มีระดบัท่ีไม่เท่ากนั จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของร้อยโท ภสัณที นุ่มประเสริฐ (2560) ไดก้ารศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานการเงินและบญัชีของหน่วยงานทหารในกรุงเทพมหานคร พบว่า นายทหารการเงินและ
บญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานการเงินและบญัชีโดยภาพรวมแตกต่างกนั  

2.4 นกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของนกับญัชี โดยภาพรวม ต่างกนั ซ่ึงผลวิจยัพบว่า นกับญัชีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เดือนละ 25,001 – 35,000 
บาท และ 35,001 – 45,000 บาทและ 45,000 – 55,000 บาท มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากกว่ารายไดต่้อเดือนใน
อตัราอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัน ้ าฝน นิมิต (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นความเครียดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
นกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกับญัชีท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานต่างกนั โดยนกั
บญัชีท่ีมีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 45,000 บาทมีประสิทธิภาพการท างาน มากกวา่รายไดต่้อเดือนในอตัราอ่ืน ๆ 

2.5 นกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณ์การท างาน ต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของนักบญัชี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลวิจยั พบว่า ประสบการณ์การท างาน 11 – 15 ปี มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้งในดา้นความถูกตอ้งในการรายงานผล ดา้นสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั



 10 

ผลงานวิจยัของ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กานตพิ์ชชา เป้ียสาย (2560) ไดศึ้กษาผลกระทบของการพฒันาตนเองทาง
บญัชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังานทางบญัชีของผูท้  าบญัชีในอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน พบว่า 
ประสบการณ์การท างานทางวิชาชีพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานทางบญัชี 
3. ผลการศึกษาปัจจัยการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีของบริษทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

3.1 ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ทางดา้นบญัชี มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของนักบญัชีของ
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้ห็นว่า ในการท าบญัชีของนกับญัชีให้มีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยันกั
บญัชีท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีตนปฏิบติังานอยูเ่ป็นอยา่งดี รวมทั้งมีความรู้ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น สงัคม 
การเมือง นโยบายของรัฐ เพ่ือใหจ้ดัท าบญัชีใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีและจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน
ไดถู้กตอ้ง ตรวจสอบได ้และทนัต่อเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญช่วง ศรีธรราชย ์(2561) ไดศึ้กษาผลกระทบ
ของความช านาญในวิชาชีพท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีบริษทักลุ่มร้อยแก่สารสินธ์ุ กล่าวว่า ในการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยผลงานท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น มีความ
น่าเช่ือถือไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับนั้น ความรู้ในศาสตร์การบญัชีมีความส าคญัต่อการน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น 
ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิภาพผลงานมีมาตรฐาน 

3.2 ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบับญัชี มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของนกับญัชีของ
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้ห็นว่า นกับญัชีเห็นว่าในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพนั้น หากได้
เขา้ร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกบับญัชีอย่างต่อเน่ือง จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจในการท างาน และพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ
ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัขอบุญช่วง ศรีธรราชย ์(2561) ไดศึ้กษาผลกระทบของความ
ช านาญในวิชาชีพท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีบริษทักลุ่มร้อยแก่สารสินธ์ุ กล่าวไวว้่า การเรียนรู้และ
การฝึกอบรมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ และไม่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพนั้น เป็นความรู้ท่ีนักบญัชีจะตอ้งมีการศึกษาอยู่
ตลอดเวลาตามสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ตลอดจนมาตรฐานทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
น าองค์ความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงานอย่างมี
คุณภาพได ้ 

3.3 ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของ
นกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้ห็นวา่ ในการจดัท าบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพนกับญัชีจะตอ้ง
มีความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี หากมีความเขา้ใจแลว้แมว้า่รายการทางบญัชีจะมีความซบัซอ้น ยุ่งยาก เพียงใด
นกับญัชีก็จะสามารถจดัท าบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกษมาพร ยงัส้มป่อย (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูท้  าบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวไวว้า่ ผูท้  าบญัชีท่ีมีการก าหนดล าดบัการท างานก่อน-หลงั ตามความส าคญัของงานบญัชี รู้ล  าดบั
ขั้นตอนในการท าบญัชี จะท าใหง้านเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้และสามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละ
เสร็จทนัตามก าหนดเวลา 
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3.4 ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้ห็นว่า การใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างานช่วยท าใหก้ารจดัท าบญัชี และการท ารายงานทางการเงินไดมี้คุณภาพ น่าเช่ือถือ และทนัต่อการน าไปใช ้
รวมทั้งยงัมีฐานขอ้มูลใชจ้ดัเก็บเอกสารทางบญัชีไดอ้ย่างปลอดภยั สามารถเรียกขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบไดท้นัที แม่นย  า 
จะท าใหก้ารปฏิบติังานของนกับญัชีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษมาพร ยงัสม้ป่อย (2562) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวไวว้่า การจัดท าสารสนเทศทางการบัญชีได้เปล่ียนการจัดเก็บรวบรวมการบันทึก การ
ประมวลผลและการจัดท ารายงานดว้ยมือมาเป็นการจดัเก็บบันทึกและประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์มากข้ึน เป็น
ประโยชนใ์นการปฏิบติังานประจ าวนัและช่วยใหป้ระสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึน  
4. ผลการศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

4.1 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ดา้นการสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ของนักบัญชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า เม่ือนักบัญชีรับรู้ว่าหัวหน้างานให้การ
สนบัสนุนคอยใหค้ าปรึกษาหรือสามารถขอค าแนะน าในการปฏิบติังาน จะเกิดความรู้สึกไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ท าให้
มีความตั้งใจท างาน ทุ่มเทท างาน ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชลญัญา ปัญญา 
(2562) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและผลการปฏิบติังานของตวัแทนประกนั
ชีวิต:บทบาทการเป็นตวัแปรส่ือของความผกูพนัต่อทีมงาน กล่าวไวว้า่ หากตวัแทนประกนัมีการรับรู้การสนบัสนุนจาก
หวัหนา้งานสูงจะท าใหผ้ลการปฏิบติังานสูงตามไปดว้ย สามารถอธิบายตามแนวคิดของ Kottke and Sharafinski (1998) 
ไดว้่าตวัแทนประกนัมีการรับรู้การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน จะเกิดความเช่ือว่าองคก์ารหรือหน่วยงานท่ีตนสังกดัได้
ท าการสนบัสนุนตนเองโดยผ่านตวัแทนคือหัวหนา้งานท่ีตนสังกดัอยู่ ท่ีจะช่วยให้ตวัแทนประกนัชีวิตเกิดความรู้สึก
ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ใหคุ้ณค่าและไดรั้บการช่วยเหลือ ส่งผลใหต้วัแทนมีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 

4.2 การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า นกับญัชีรับรู้ว่าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความ
เหมาะสมกบัความสามารถของตน สวสัดิการเงินช่วยเหลือดา้นอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีพ ท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจและท าใหเ้กิดผลลพัธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ฐิติมา 
เสริมวิวฒัน์วงศ ์(2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายบญัชีการเงินบริษทั
แห่งหน่ึงในกลุ่มธุรกิจพลงังาน กล่าวไวว้่า หากบริษทัให้ผลตอบแทนจากการท างานไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพของ
พนกังานแลว้ พนกังานกจ็ะมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานใหก้บับริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.3 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ดา้นความมัน่คงในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของ
นักบญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า เม่ือนักบญัชีมีความรู้สึกว่าตนเองไดท้ างานใน
องค์การท่ีมีความมัน่คง มีผลตอบแทนท่ีน่าพอใจและเป็นธรรม มีนโยบายท่ีตอ้งการให้พนักงานมีความผูกพนักบั
องค์การต่อเน่ืองยาวนาน นกับญัชีจะปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศินนัท์ ทิพย์
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โอสถ (2556) ไดศึ้กษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานภาคธุรกิจธนาคาร 
พบว่า พนกังานธนาคารไทยท่ีมีต่างชาติถือหุ้นท่ีปฏิบติังานสายหลกัของธนาคาร มกัจะมีความมัน่คงในการท างาน มี
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และไดรั้บการยอมรับทางจิตวิทยาสังคม ตลอดจนมีสภาพในการท างานท่ีดี ส่วนพนกังาน
ธนาคารสายสนบัสนุน ยงัคงตอ้งการความมัน่คงในการท างานมากกว่าท่ีจะมองในดา้นยอดขาย หรือผลงาน ซ่ึงปัจจยั
ดงักล่าวถือเป็นปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร ซ่ึงตามแนวคิด โรดเดสและไอเซนเบอร์เกอร์ 
(2002) ท่ีพบวา่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รจะส่งผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  

4.4 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านโอกาสในการเติบโตสายอาชีพ  มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของนักบญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า เม่ือนักบญัชีรับรู้ว่าบริษทัและ
หวัหนา้งานมีการสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหแ้สดงความสามารถในการปฏิบติั และเห็นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
ส่งผลใหเ้กิดความพอใจ และปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาลินี นกศิริ (2559) ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธรรมรักษ ์ออโตพาร์ท จ ากดั กล่าวไวว้า่ องคก์าร
ควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลงานโดยแจง้ใหพ้นกังานทราบโดยทัว่กนั แสดงความชดัเจน ท าใหพ้นกังานได้
เห็นความกา้วหนา้ในสายงานว่าท างานในองค์การจะมีความกา้วหนา้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจ
และท าปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5. ผลการศึกษาปัจจยัการปฏิบติังาน และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

ปัจจยัการปฏิบติังานทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางดา้นบญัชี ดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบับญัชี ดา้นความเขา้ใจใน
ขั้นตอนการจดัท าบญัชี และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี และการรับรู้การสนับสนุนจาก
องคก์ารดา้นความมัน่คงในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุง
เทพมหานคร แสดงใหเ้ห็นว่านกับญัชี การท างานทางบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพควรมีความรู้ทางดา้นบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจท่ีตนปฏิบติังานอยู่เป็นอย่างดี มีการฝึกอบรมและพฒันาต่อเน่ืองทางวิชาชีพ มีความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท า
บญัชี รวมทั้งมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยสนบัสนุนในการท างาน จะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และ
เม่ือท างานไดมี้มาตรฐาน ผลงานคุณภาพแลว้ การไดรั้บรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารในดา้นความมัน่คงในการท างาน ก็
จะท าใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน โดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัผลตอบแทน การสนบัสนุนจากหวัหนา้
งาน หรือโอกาสในการเติบโตสายอาชีพอาจเพราะเห็นว่าเม่ือตนปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพแลว้ ผลตอบแทนและ
โอกาสในความกา้วหนา้ในงานจะเป็นส่ิงท่ีไดรั้บตาม มาหลงัจากท่ีแสดงผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของกษมาพร ยงัสม้ป่อย (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวไวว้่า ผูท้  าบญัชีไดท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี โดยผ่านการเขา้ร่วมฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐาน และ
ผ่านการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งทราบถึงล าดบัขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูล การบนัทก
รายการและการจ าแนกรายการ และสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมจะท าให้
การปฏิบติังานบญัชีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชุดา เทียนสว่าง (2558) ไดศึ้กษาแรงจูงใจใน



 13 

การปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้งธนาคารออมสิน สาขาในสงักดัเขตล าพูน ไดก้ล่าววา่ พนกังานธนาคารออมสิน
มีความมัน่คงและรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั เน่ืองจากธนาคารออมสินมีรัฐบาลเป็นประกนั และมีส่วนหน่ึงท่ี
คิดจะอยูอ่งคก์รน้ีไปจนเกษียณอาย ุส่งผลใหแ้รงจูงใจในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัส าหรับนกับญัชีท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพ
ในการท างานของตนเอง อีกทั้งใชเ้ป็นแนวทางใหบ้ริษทัพฒันาและวางแผนสร้างพนกังานของบริษทัมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานต่อไปในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 
1. ปัจจยัประชากร จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหา
นคร แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัประชากรดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของนกับญัชีทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความทนัต่อเวลา ดา้นความถูกตอ้งในการรายงานผลดา้นบญัชี และดา้น
สามารถตรวจสอบไดด้า้นบญัชี ต่างกนั ดงันั้นบริษทัจึงควรใหค้วามส าคญัโดยอาจจะสนบัสนุนใหน้กับญัชีปฏิบติังาน
ตามความสนใจตามเพศ ช่วงระดบัอายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้ใหโ้อกาสพนกังานในทุกคนไดแ้สดงศกัยภาพใน
การท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานไม่ปิดกั้น สนบัสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรม การเรียนต่อ
เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา รวมทั้งการเสนอผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อบริษทั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่เลือกเพศ เพ่ือใหผู้ท่ี้ท าผลงาน
ดีมีประสิทธิภาพไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนต าแหน่งไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน 
2. ปัจจยัการปฏิบติังาน จากการศึกษาปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีของ
บริษทัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ดา้นบญัชีของนกับญัชี ดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบั
การจดัท าบญัชี ดา้นความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี ดงันั้น จึงควรพฒันาและใหก้ารสนบัสนุนในเร่ือง 

2.1 ความรู้ทางดา้นบญัชีของนกับญัชี ช่วยใหน้กับญัชีมีความรอบรู้และใชใ้นการประกอบวิชาชีพบญัชีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2.2 ดา้นการฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีของนกับญัชี นกับญัชีตอ้งมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอโดยเขา้ร่วม
การอบรมสมัมนาเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งหวัขอ้ในดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือใหมี้
ความเขา้ใจและวิเคราะห์ วินิจฉยัรายการทางบญัชีไดมี้ประสิทธิภาพ 

2.3 ดา้นเขา้ใจในขั้นตอนการจดัท าบญัชี นกับญัชีควรศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั ขั้นตอนการจดัท าบญัชี  
2.4 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี บริษทัควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา

ช่วยการปฏิบติังาน เพ่ือลดการภาระในการปฏิบติังานของนักบญัชีและเพ่ิมความรวดเร็วในการจดัท ารายงาน และ
ความถูกตอ้งในการปฏิบติังานมากข้ึน รวมทั้งนกับญัชีควรเขา้ร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางวิชาชีพซ่ึงจะช่วยใหป้ฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
3. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร จากการศึกษาการับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านการ
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สนบัสนุนจากหวัหนา้งาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นโอกาสในการเติบโตสาย
อาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี  

3.1 ดา้นการสนับสนุนจากหัวหน้างาน บริษทัควรให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ โดยผ่าน
ตวัแทนคือหวัหนา้งาน หวัหนา้งานควรใหก้ าลงัใจแก่พนกังาน ใหค้ าปรึกษารับฟังความคิดเห็น เพ่ือเป็นการสร้างขวญั
ก าลงัใจใหก้บัพนกังาน ส่งผลท าใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

3.2 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทต้องพิจารณาค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ ต าแหน่งงาน และเพียงพอต่อการด ารงชีพของพนกังาน  

3.3 ดา้นโอกาสในการเติบโตสายอาชีพ บริษทัควรมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการเล่ือนต าแหน่ง การปรับข้ึน
เงินเดือน โบนสัใหเ้หมาะสมเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ และน าไปสู่การปฏิบติังานท าใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.4 ดา้นความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น บริษทัจึงควรหนัมาใหค้วามส าคญัสร้างความมัน่ใจ สร้าง
หลกัประกนัท่ีมัน่คงหรือผลตอบแทนท่ีพนกังานจะไดรั้บตามความเป็นจริง เพ่ือใหม้ัน่ใจในความมัน่คงในอาชีพ เม่ือมี
ความมัน่คงแลว้พนกังานจะมีความตั้งใจในการท างานท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

เพ่ือใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีสารมารถน าไปประยุกตใ์ช ้เกิดประโยชนสู์งสุดมากยิ่งข้ึนผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยั
คร้ังต่อไปดงัน้ี  

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชี เช่น จรรยาบรรณใน
การปฏิบติังาน เจตคติในวิชาชีพ แรงจูงใจในการท างาน การท างานเป็นทีม ความผูกพนัต่อหน่วยงาน ความเครียดใน
การท างาน เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของนกับญัชีในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ เป็นตน้  
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