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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ าแนกตามเพศ (2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
ของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบั ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุการท างาน (3) เพ่ือศึกษาทกัษะดา้นวิชาชีพท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (4) เพ่ือศึกษา
ทักษะด้านจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (5) เพ่ือศึกษาทกัษะดา้นวิชาชีพและทกัษะดา้นจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ พนกังานบญัชีหรือผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 400 คน โดย
ใช้สูตรของ Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือสะดวก (Convenience 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยั
ดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการ
ท างาน ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นวิชาชีพ ประกอบดว้ย ความรู้ในวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และเจต
คติในวิชาชีพ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ ประกอบดว้ย ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 
ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต ส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียน
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ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย ความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน 
และความส าเร็จในการปฏิบติังาน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่  อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุการท างาน มี
ความสมัพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยัดา้นวิชาชีพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
วิชาชีพดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ และดา้นเจนคติในวิชาชีพ  ส่วนปัจจยัดา้นวิชาชีพท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความถูก
ตอ้งในการปฏิบติังาน และดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นทกัษะทางวิชาชีพ และ
ดา้นเจตคติในวิชาชีพ และปัจจยัดา้นจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้น
ความโปร่งใส และดา้นความเท่ียงธรรม ส่วนปัจจยัดา้นจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  า
บญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน และดา้น
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นความเท่ียงธรรม และปัจจยัดา้นวิชาชีพ ไดแ้ก่ ดา้น
เจตคติในวิชาชีพ ดา้นทกัษะในวิชาชีพ ดา้นความรู้ในวิชาชีพ และปัจจัยดา้นจรรยาบรรณ ไดแ้ก่ ดา้นความเท่ียง
ธรรม ด้านความโปร่งใส มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ : จดัท าบญัชี;ผูท้  าบญัชี;จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 
ABSTRACT 

The Efficiency of the Accounting of the Accountants under the Companies listed on the Stock Exchange 
of Thailand. The objective is (1) To study the efficiency of the accounting of the accountants under the companies 
listed on the stock exchange of Thailand by gender. (2) To study the relationship between the efficiency of the 
accounting of the accountants under the companies listed on the stock exchange of Thailand and personal factors 
such as age, status, education level, average monthly income, work age. (3) To study professional factors affecting 
the efficiency of the accounting of the accountants under the companies listed on the stock exchange of Thailand. 
(4) To study ethics factors affecting the efficiency of the accounting of the accountants under the companies listed 
on the stock exchange of Thailand. (5) To study professional factors and ethics factors affecting the efficiency of 
the accounting of the accountants under the companies listed on the stock exchange of Thailand. The sample group 
used in the research was 400 personnel from the accountants under the companies listed on the stock exchange of 
Thailand. Using the formula of Yamane at the level of confidence 95 percent, using a convenience sampling 
method. The research instruments are questionnaires that the researchers created, divided into 4 parts, which are 
Part 1: Personal data of the respondents, such as gender, age, status, education level, average monthly income, 
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work age. Part 2: Opinions about professional factors, consisting of professional knowledge, professional skills, 
and professional attitudes. Part 3: Opinions about ethics factors, consisting of transparency, independence, 
objectivity, and integrity. Part 4: The efficiency of the accounting of the accountants under the companies listed on 
the stock exchange of Thailand, consisting of performance speed, performance accuracy, and performance success. 

The study indicated that Personal data, such as age, status, average monthly income, work age-related to 
the efficiency of the accounting of the accountants under the companies listed on the stock exchange of Thailand 
different in statistical 0.05 and professional factors affecting the efficiency of the accounting of the accountants 
under the companies listed on the stock exchange of Thailand, performance speed, such as professional knowledge, 
professional skills, and professional attitudes. Professional factors affecting the efficiency of the accounting of the 
accountants under the companies listed on the stock exchange of Thailand, performance accuracy, and performance 
success, such as professional skills and professional attitudes. And ethics factors affecting the efficiency of the 
accounting of the accountants under the companies listed on the stock exchange of Thailand, performance speed, 
such as transparency and objectivity. Ethics factors affecting the efficiency of the accounting of the accountants 
under the companies listed on the stock exchange of Thailand, performance accuracy, and performance success, 
such as objectivity. And professional factors, such as professional attitudes, professional skills, professional 
knowledge, and ethics factors, such as transparency, objectivity affecting the efficiency of the accounting of the 
accountants under the companies listed on the stock exchange of Thailand. 
 
Keywords: Accounting; Accountant; Listed on the Stock Exchange of Thailand 

 
บทน า 

พนกังานบญัชีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อธุรกิจ มีบางบริษทัท่ีไม่ใหค้วามส าคญักบังานท าบญัชี อาจจะคิดวา่ใคร
มาท ากไ็ด ้แต่การคิดเช่นน้ีมกัจะท าใหเ้กิดปัญหาตามมามากมาย เช่น พนกังานท่ีไม่มีความสามารถ ความรู้ทางบญัชี
ไม่พอ ขาดความรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการท าบญัชี ส่วนนกับญัชีท่ีเก่งและมีความสามารถเงินเดือนค่อนขา้ง
จะสูงจริง แต่เม่ือเทียบกบัปัญหาต่างๆ ท่ีจะตอ้งตามแกน้ั้น นกับญัชีท่ีมีประสบการณ์ถือว่าคุม้กว่าพนกังานท่ีไม่ได้
มาตรฐานจะมีปัญหาต่างๆจะตามมาอยา่งไรบา้ง   

นกับญัชี จึงถือเป็นผูป้ฏิบติังานอาชีพหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากกบัธุรกิจ เพราะการท่ีองคก์ร ทุกๆ องคก์รจะ
ทราบว่าไดอ้งค์กรของตนเกิดผลก าไรหรือว่าขาดทุน ผลการด าเนินงานดีหรือไม่ดีก็จะตอ้งมีการจดัท าบญัชีถึงจะ
ทราบและจะตอ้งจดัท าใหเ้ป็นไปตามท่ีมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดไวด้ว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งจดัท ารายงานเสียภาษี
ให้หน่วยงานภาครัฐกรณีท่ีมีรายรับมากว่ารายจ่าย แต่ถา้รายจ่ายมากกว่ารายรับก็ตอ้งหาขอ้บกพร่องและท าการ
แกไ้ขเพ่ือใหอ้งคก์รอยูร่อดนั้นเอง  

ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใชใ้นการท างานซ่ึงหมายถึง ความสามารถ
ในการท างานโดยส้ินเปลืองเวลาและเสียพลงัในการท างานน้อยท่ีสุดผูท่ี้มีประสิทธิภาพในการท างานจึงเป็นผูท่ี้
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ฉลาดในการเรียนรู้ คือรู้ว่าควรท างานอย่างไรจึงจะท าให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จในเวลาอนัรวดเร็ว และสูญเสีย
พลงังานนอ้ยท่ีสุด 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาถึงปัจจยัดา้นวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความรู้ในวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ เจนคติ
ในวิชาชีพ และปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ ไดแ้ก่ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต ท่ี
อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพ่ือทราบถึงขอ้มูลและน าผลการวิเคราะห์ท่ีได ้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผูท้  าบญัชีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ดา้นวิชาชีพและดา้นจรรยาบรรณท่ีส่งผลไปในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ าแนกตามเพศ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบั ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และอายกุารท างาน 

3. เพ่ือศึกษาทกัษะดา้นวิชาชีพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

4. เพ่ือศึกษาทกัษะดา้นจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. เพ่ือศึกษาทกัษะดา้นวิชาชีพและทกัษะดา้นจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  า
บญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
สมมตฐิานในการวจิยั 

1. เพศ ต่างกนั น่าจะท าให้ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นประชากร น่าจะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ปัจจยัดา้นวิชาชีพ น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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5. ปัจจยัดา้นวิชาชีพและปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี
ในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวจิยั  

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบญัชีหรือผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ านวน 400 ตวัอย่าง เพ่ือความเหมาะสม โดยการก าหนดขนาดตวัอย่างจากสูตรของ Yamane ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวจิยั   
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 
ขอบเขตด้านตวัแปร 
การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นประชากร (2) ปัจจยัดา้นวิชาชีพ และ (3) ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ 
ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. รับรู้ถึงประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามเพศ  
2. รับรู้ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบั ปัจจยัดา้นประชากร  
3. น าขอ้มูลทกัษะดา้นวิชาชีพ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ และดา้นเจตคติใน

วิชาชีพ มาเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

4. น าขอ้มูลทกัษะดา้นจรรยาบรรณ ไดแ้ก่ ดา้นความโปร่งใส ดา้นความเป็นอิสระ ดา้นความเท่ียงธรรม 
และความซ่ือสตัยสุ์จริต มาเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

5. น าขอ้มูลทกัษะดา้นวิชาชีพและทกัษะดา้นจรรยาบรรณมาเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  า
บญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดค้น้ควา้รวบรวม ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวกรอบ
ความคิด หลกัการและเหตุผลส าหรับการวิจยัเร่ืองน้ี คือ 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชีและผูท้  าบญัชี 
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เสาวลกัษณ์ ก่ิมสร้าง (2561) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้่า การบญัชี หมายถึง การน ารายงาน และ
เหตุการณ์ทางการเงินมาจดบนัทึก จดัหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ ตีความหมายอย่างมีหลกัเกณฑต์ามความ
ตอ้งการของฝ่ายบริหาร และการด าเนินงานของกิจการ เพ่ือประโยชนใ์นการจดัท ารายงานท่ีจะตอ้งเสนอตามหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีได ้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 เร่ือง ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี ตามมาตรา 8 ถึง 18 กล่าววา่ ผูมี้หนา้ท่ีจดัท า
บญัชี คือ ผูมี้หนา้ท่ีจดัให้มีการท าบญัชีตามพระราชบญัญติั พ.ศ. 2543 ซ่ึงไดแ้ก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทั
จ ากดั บริษทัมหาชน จ ากดั นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ
กิจการร่วมคา้รับมอบหมาย 

2. แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีและการวดัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี 
เสาวลกัษณ์ ก่ิมสร้าง (2561) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี หมายถึง การจดัท าบญัชีใหมี้ความ

ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ซ่ึงงานจะต้องมีความน่าเช่ือถือได้ ผลงานต้องได้
มาตรฐานตามท่ีตั้งไว ้โดยจะเป็นตวัช้ีวดัระดบัคุณภา แสดงให้เห็นว่าการจดัท าบญัชีนั้น มีประสิทธิภาพในการ
จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี 

3. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี 
กิตติศกัด์ิ มะลยั (2557) กล่าววา่ แนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการปฏิบติังาน

ของบุคคลทั่วไป แต่ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี (Accounting Preparation 
Efficiency) ถือเป็นตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบติังานทางดา้นบญัชีนั้น ด าเนินไปดว้ยความ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ โดยใชท้กัษะความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี เพ่ือใหก้ารน าเสนอขอ้มูลในงบการเงินมีความ
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือและ ทนักาล 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี 
บญัชีหรือผูท้  าบญัชีนั้น คือ บุคคลท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชี ปกตินักบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถทางการบัญชีโดยพ้ืนฐานจะสังเกตได้จากระดับความสามารถในการท างาน และกรน าระดับ
ความสามารถการท างานไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ละสามารถประยกุตใ์ชไ้ดทุ้กสถานการณ์ 

5. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชี ไดแ้ก่ 1) ดา้นวิชาชีพ คือ ความรู้ในวิชาชีพ 

ทกัษะทางวิชาชีพ และเจตคติในวิชาชีพ และ 2) ดา้นจรรยาบรรณ คือ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียง
ธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากตวัแปรท่ีไดจ้ากการทบทวนแนวคิดการวดัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านวิชาชีพ และปัจจัยด้านจรรยาบรรณ ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ผูวิ้จยัได้
ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative research) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจจาก
แบบสอบถาม (Question) 
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 การวิจยัเป็นแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ซ่ึงมีการแสวงหาค าตอบ และเกบ็ขอ้มูล
จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือสร้างข้ึนใหม่ ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือการวิจยั เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 
 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นประชากร เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายกุารท างาน 
1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการ

วดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวิชาชีพและปัจจยัดา้นจรรยาบรรณท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  า
บญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ t-Test  
2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัอาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายกุารท างาน 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Chi-square Test 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นวิชาชีพและปัจจยัดา้นจรรยาบรรณท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
ของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผูว้ิจัยท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงโครงสร้างดว้ยวิธี Principal Component Analysis ในการหาจ านวนขององค์ประกอบ (Factor) ท่ี
เกิดจากข้อค าถามต่างๆ และก าหนดค่าในโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าน ้ าหนักของข้อค าถามแต่ละ
องคป์ระกอบโดยให ้Eigenvalue มีค่าเท่ากบั 1 เป็นค่าท่ีต ่าท่ีสุดในการควบคุมจ านวนองคป์ระกอบ 

 
สรุปผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
84.3 อาย ุ30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 77.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
75.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.3 อายกุารท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.8 โดย
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดบัคะแนนมากท่ีสุด พบว่า ทั้งดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ความ
ถูกตอ้งในการปฏิบติังาน และความส าเร็จในการปฏิบติังาน  
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2. การทดสอบความสัมพนัธ์ของประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบั อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุการท างาน 
สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี  

2.1 อายขุองพนกังานบญัชีหรือผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มีความสัมพนัธ์กับ ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยภาพรวม 

2.2 สถานภาพของพนักงานบัญชีหรือผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม 

2.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของพนกังานบญัชีหรือผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม 

2.4 อายุการท างานของพนกังานบญัชีหรือผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นวิชาชีพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นทกัษะทางวิชาชีพ และดา้นเจตคติในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวม 

3.2 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ และดา้นเจนคติในวิชาชีพ มีผล
ต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความ
รวดเร็วในการปฏิบติังาน 

3.3 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นทกัษะทางวิชาชีพ และดา้นเจตคติในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความถูกตอ้งในการ
ปฏิบติังาน  

3.4 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นทกัษะทางวิชาชีพ และดา้นเจตคติในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

4.1 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นความโปร่งใส และดา้นความเท่ียงธรรม มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม 

4.2 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นความโปร่งใส และดา้นความเท่ียงธรรม มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน  
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4.3 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นความเท่ียงธรรม มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี
ในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.4 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ ดา้นความเท่ียงธรรม มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี
ในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพ
การจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ปัจจยัดา้นวิชาชีพ และปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยภาพรวม  

 
อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจยัการศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

1.1 ผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหร้ะดบัคะแนน ดา้นความ
รวดเร็วในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ส่วนมากใหค้ะแนนความสามารถของตนเองในการปิดบญัชีไดเ้สร็จตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้สมออยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น มี
ความสามารถในการปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไว ้ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการปฏิบติังานให้
ทนัต่อเวลา และใชเ้วลาใหคุ้ม้ค่าเพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

1.2 ท าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหร้ะดบัคะแนน ดา้นความถูก
ตอ้งในการปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุด โดยผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่วนมากใหค้ะแนนการแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานทางการเงินอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการวดัความถูกตอ้ง ครบถว้น ของการแสดงขอ้มูลในสาระส าคญัเก่ียวกบังบการเงิน  

1.3 ผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหร้ะดบัคะแนน ดา้นความ
ส าเร็จในการปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุด โดยผูท้  าบญัชี ส่วนมากใหค้ะแนนความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ
ใหส้ าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการวดัความสามารถน าเสนอขอ้มูลในงบการเงินท่ีใชใ้นการตดัสินใจได ้โดย
ไม่ถูกทกัทว้งจากผูต้รวจสอบ 

2. ผลศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายกุารท างาน สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

2.1 อายุ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบัญชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอายุมีความสัมพนัธ์กนั โดยท่ีอายุสามารถบ่งช้ีไดถึ้ง
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ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

2.2 สถานภาพ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี
ในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสถานภาพมีความสัมพนัธ์กนั โดยท่ีสถานภาพ
สามารถบ่งช้ีไดถึ้งความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

2.3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของ
ผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กนั 
โดยท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสามารถบ่งช้ีไดถึ้งความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2.4 อายุการท างาน มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของ
ผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอายุการท างานมีความสัมพนัธ์กนั โดยท่ี
อายกุารท างานสามารถบ่งช้ีไดถึ้งความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านวิชาชีพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูวิ้จยัจึงอภิปรายเป็นรายดา้นและสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นความรู้ในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบัญชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

3.2 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นทกัษะทางวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

3.3 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นเจตคติในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบัญชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน  

3.4 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นทกัษะทางวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน 

3.5 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นเจตคติในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบัญชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน 

3.6 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นทกัษะทางวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังา 

3.7 ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นเจตคติในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบัญชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  
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4. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูวิ้จยัจึงอภิปรายเป็นรายดา้นและสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

4.1 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นความโปร่งใส มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

4.2 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  า
บญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

4.3 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นความเท่ียงธรรม มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของร้อยโท ขวญัชยั ชมศิริ (2560) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.4 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นความเท่ียงธรรม มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีใน
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวจิยั  
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัส าหรับการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือพฒันาปัจจยัดา้นวิชาชีพและปัจจยัดา้นจรรยาบรรณใหส้อดคลอ้ง
กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อีกทั้งใช้
เป็นแนวทางพฒันาการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อไป
ในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัดา้นประชากร  
1. ปัจจยัดา้นประชากรดา้นอายุ จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า อายุ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

จดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม ดงันั้น ฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงควรใหค้วามส าคญัโดยอาจจะเนน้การฝึกอบรม สนบัสนุนการพฒันาความรู้ ความสามารถ ตามความ
สนใจตามช่วงระดบัอาย ุเพ่ือน าความรู้ท่ีไดม้าประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน รวมถึงเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกช่วงอาย ุไดค้วามคิดเห็น และแสดงศกัยภาพในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่มีการปิดกั้น 

2. ปัจจยัดา้นประชากรดา้นสถานภาพ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยภาพรวม 
ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรให้ความส าคญักบัทุกสถานภาพและสนบัสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรม การ
พฒันาตนเอง รวมถึงการเสนอผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบติังานไดบ้รรลุผลตามท่ีตั้งไว ้และแสดงศกัยภาพในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่มีการปิดกั้น  

3. ปัจจยัดา้นประชากรดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยโดยภาพรวม ดงันั้น หัวหน้างานจึงควรให้ความส าคญักบัการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยดูจากผลการ
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ปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง และให้ความยุติธรรมในการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจให้
ผูป้ฏิบติังาน 

4. ปัจจยัดา้นประชากรดา้นอายุการท างาน จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ อายกุารท างาน มีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย
ภาพรวม ดงันั้น ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรใหค้วามส าคญัโดยอาจจะเนน้การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือเป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่กบัคนรุ่นเก่า รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การท างานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง
เพ่ือเป็นการถ่ายทอด เทคนิค วิธีการท างานใหป้ระสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ปัจจยัดา้นวิชาชีพ 
จากการศึกษาปัจจยัดา้นวิชาชีพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัดา้นวิชาชีพ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นทกัษะทางวิชาชีพ 
และด้านเจตคติในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ดา้นความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน 
และดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน และปัจจยัดา้นวิชาชีพดา้นความรู้ในวิชาชีพ มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท า
บญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 
ดงันั้น จึงควรพฒันา และสนบัสนุนผูท้  าบญัชีใหไ้ปเป็นในทิศทางของปัจจยัดา้นวิชาชีพดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหผ้ล
การปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีเป็นไปในทิศทางเชิงบวก รวมทั้งควรตระหนกัและส่งเสริมให้ผูท้  าบญัชีมีความรู้ใน
วิชาชีพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน และใหเ้กิดความเขา้ใจ และใหก้ารท างานราบร่ืนและ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้

ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ 
จากการศึกษาปัจจยัดา้นจรรยาบรรณท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณ
ดา้นความเท่ียงธรรม มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ดา้นความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน และดา้น
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน และปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดา้นโปร่งใส มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของ
ผูท้  าบญัชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ดงันั้น จึง
ควรส่งเสริมใหผู้ท้  าบญัชีค านึงถึงปัจจยัดา้นจรรยาบรรณดงักล่าว เพ่ือสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัท าบญัชี 
และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัท าบญัชี และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และการยอมรับของผูใ้ชง้บการเงิน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนดว้ย ท่ีอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของผูท้  าบญัชี

ในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานบัญชีหรือผูท้  าบัญชีในธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา้ง และครอบคลุม
ยิ่งข้ึน 
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