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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของ

พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของ

พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยดานทักษะในการ

ปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ พนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร จำนวน 395 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คาสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ ใชการทดสอบแบบ t-test และสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตาง จะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี 

LSD และใชสถิติการถดถอยพหุ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบัญชีที่มีเพศและอายุตางกัน มีประสิทธิภาพการทำงานไม

ตางกัน ในขณะที่พนักงานบัญชีที่มีระดับการศึกษา และประสบการณทำงานตางกัน มีประสิทธิภาพการ

ทำงานตางกัน นอกจากนี้ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรูดานวิชาชีพ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิเคราะหและแกปญหา มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี โดยรวมมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ไดแก ดานความถูกตองของงบการเงิน ดานความทันเวลา และ

ดานคุณภาพงาน 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพการทำงาน; นักบัญชี 
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ABSTRACT 

The objectives for this research are 1) To study the performance of accountants in 

view of the accountant in Bangkok. 2) To study the Performance of accountants and classify 

Personal Factors from the accountants in Bangkok. 3) To study the factors of operational 

skills that affect to the performance of accountants in view of the accountant in Bangkok. 

The sample groups in this research will be used 395 people who are the accountants in 

Bangkok by using the questionnaire to collect the data and analyzed by using the Frequency, 

Percentage, Mean and Standard deviation. The hypotheses were tested by T-tests along with 

One-Way ANOVA. If any different in statistical were found, the testing a pair of variables by 

LSD and using the multiple regression. 

The results of hypothesis testing showed that accountants with different Sex and 

Ages, there is no difference in performance whereas education level and working experiences 

factors were giving different result. Moreover, there are three factors of Operational skills 

include professional skills, technology skills and analytical and problem-solving skills. These 

are directly affected to the Performance of accountants in view of the accountant in Bangkok 

which all have the high ranking include accuracy of the financial statements, timeliness and 

quality respectively. 

Keyword: Performance; Accountants 

 

บทนำ 

ในยุคปจจุบันโลกแหงธุรกิจ มีการแขงขันกันสูง หากองคกรใดมีบุคคลากรที่มีศักยภาพทำงานอยูจะ

ทำใหองคกรมีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น และเหนือกวาคูแขง องคกรตาง ๆ จึงมีการคัดสรร

บุคคลากรเพื่อเปนสวนหนึ่งกับองคกร โดยองคกรชั้นนำหลาย ๆ แหง ยอมจายผลตอบแทนที่สูงกวาที่อ่ืน 

เพื่อใหไดมาซึ่งพนักงานที่มีความสามารถหนึ่งตำแหนง แผนกบัญชีก็ถือเปนอีกหนึ่งแผนกที่มีความสำคญักับ

องคกรทุกองคกร การที่บุคคลากรในแผนกนี้มีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่จะสงผลตอความ

นาเชื่อถือใหกับองคกร ซึ่งผูที ่จะเขามาปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงพนักงานบัญชีไดนั้น จำเปนตองมีวิชาชีพ

เฉพาะดาน คือ สำเรจ็การศึกษาในสาขาการบัญชี และนอกจากจะตองสำเรจ็การศึกษาในสาขาการบัญชีแลว 

ผูที ่ปฏิบัติงานในดานนี้ ยังจำเปนตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 

จำนวนไมนอยกวา 12 ชั่วโมงตอป เปนวิชาที่เกี ่ยวกับการบัญชีไมนอยกวาครึ่ง และตองยื่นหลักฐานจำนวน
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ชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกป (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560) เพื่อดำรงสภาพเปนนักบัญชีที่

ถูกตองตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด  

ปจจุบันบทบาทของนักบัญชีมีมากขึ้นกวาในอดีต ที่ทำงานอยูกับเอกสาร วิเคราะหรายการคา และ

บันทึกบัญชีตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเทานั้น แตในทางกลับกันบทบาทของนักบัญชีในปจจุบันตองสามารถ

ทำงานไดหลากหลาย นักบัญชีจึงจำเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองตลอดเวลา 

เพ่ือกาวทันโลกในยุคปจจุบัน ที่มีเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนสำคัญทางธุรกิจ นักบัญชีตองพรอมที่จะเรียนรู

สิ่งใหม ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ตองทันตอเหตุการณ สถานการณบานเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อ

สามารถวางแผนภาษีใหกับองคกรที่ตนรับผิดชอบดูแลอยู อีกทั้งยังตองสามารถแกปญหาเฉพาะหนาใหกับ

องคกรไดอีกดวย แตหากนักบัญชียังคงยึดติดกับการทำงานแบบเดิม ๆ ไมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และไม

พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ก็จะสงผลเสียใหกับองคกรไดเชนกัน เนื่องจากในทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และในทางกฎหมายธุรกิจ ก็มีการอัพเดทขอมูลตลอดเชนกัน 

การที่นักบัญชีมีความสามารถรอบดาน จะทำใหนักบัญชีผูนั้นเปนที่ตองการขององคกรชั้นนำ มี

โอกาสที่จะเลือกทำงานในตำแหนงที่ดี ไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ความรูความสามารถที่

นักบัญชีในยุคปจจุบันจำเปนตองมีติดตัวไว นอกเหนือจากความรูดานบัญชีแลว นักบัญชียังจำเปนตองเรียนรู

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื่อติดตอสื่อสาร และทำธุรกรรมทางธุรกิจ กับ

หนวยงานภาครัฐ เชน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจ สถาบันการเงินเพื่อติดตอทำธุรกรรมดานการเงิน 

และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจเพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ซึ่งศึกษาจากมุมมอง

ของพนักงานบัญชี ที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนตัวแทนวานักบัญชีในปจจุบันสามารถทำงานให

อยางมีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งเปนการประเมินตนเอง เพ่ือใหงานวิจัยนี้เปนภาพสะทอนวาพนักงานที่ปฏิบัติ

หนาที่ในสวนงานที่มีความสำคัญกับองคกรสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม และสงผลในเชิง

บวกใหกับองคกร โดยการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจะเนนศึกษาปจจัยดานทักษะในการทำงาน เรื่องความรูดาน

วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะหและแกปญหา วามีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนัก

บัญชีมากนอยเพียงใด อีกทั้งยังศึกษาวาปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันจะทำใหประสิทธิภาพการทำงานตางกัน

หรือไม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ ื ่อศ ึกษาประส ิทธ ิภาพการทำงานของน ักบ ัญช ี  ในม ุมมองของพน ักงานบ ัญชี ใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ ื ่อศ ึกษาประส ิทธ ิภาพการทำงานของน ักบ ัญช ี  ในม ุมมองของพน ักงานบ ัญชี ใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
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3. เพื่อศึกษาปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ใน

มุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง คือ พนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร จำนวน 33,471 คน (ขอมูล

อางอิง สถิติผูขึ้นทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขอมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 

2563) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จำนวน 395 คน 

2. ดานเนื้อหา เปนการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี 

ในกรุงเทพมหานคร โดยมุงเนน 3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพงาน ดานความทันเวลา และดานความถูกตองของ

งบการเงิน 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณทำงาน และปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความรูดานวิชาชีพ 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการวิเคราะหและแกปญหา 

2. ต ัวแปรตาม (Dependent Variables) ได แก  ประส ิทธ ิภาพในการทำงานของน ักบัญชี 

ประกอบดวย ดานคุณภาพงาน ดานความทันเวลา และดานความถูกตองของงบการเงิน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ทราบประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

2. ทราบปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ใน

มมุมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกประสทิธิภาพการทำงานของนักบัญชี

ออกเปน 3 ดาน ดังนี ้

ดานคณุภาพงาน 

 ผกาวดี นิลสุวรรณี (2563) คุณภาพของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง งบการเงินจะตองมี

ประโยชนตอผูใชงบการเงิน ตามวัตถุประสงคที่วางไวตามลักษณะเชิงคุณภาพตามที่แมบทการบัญชีกำหนด

ไว ซึ่งประกอบดวย 
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1. ความเขาใจได (Understandability) งบการเงินตองสามารถเขาใจไดในทันทีที่มีการใชขอมูล 

ดังนั้น ผูใชงบการเงินจึงควรมีความรูเก่ียวกับการบัญชี ธุรกิจ และควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาว  

2. การตัดสินใจ (Relevance) ขอมูลทางบัญชีที่มีประโยชนจะตองมีสวนชวยในการตัดสินใจ  

3. ความเชื่อถือได (Reliability) คือกการนําเสนอขอมูลที่ปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญและ

ความลำเอียง เพื่อผูใชขอมูลเชื่อไดวาขอมูลนั้นเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม  

4. การเปรียบเทียบกันได (Comparability) ผูใชงบการเงินตองสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของ

กิจการในรอบระยะเวลาตางกันหรือเปรียบเทียบระหวางกิจการได ซึ่งทำใหสามารถทราบแนวโนมของฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้นการจัดแสดงหรือจัดประเภทรายการในรูปแบบเดียวกัน

จำเปนตองปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ   

มารีนี กอรา (2559) ไดกลาววา คุณภาพรายงานการเงิน หมายถึง การทำใหขอมูลในงบการเงินมี

ประโยชนตอผูใชงบการเงิน ชวยในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ คือ สามารถชวยใหผูใชงบการเงินประเมิน

เหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาดของผลการประเมินที่ผานมาได ความ

เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม  ความสามารถพิสูจนยืนยันได ความสามารถ

เปรียบเทียบได ความสามารถเขาใจได  

สุพัตรา รกัษาศิลป และคณะ (2562)  ไดกลาววา ดานคุณภาพงาน หมายถึง งานที่มีประสิทธิภาพ

เปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ โดยคำนึงถึงการสรางความพอใจใหกับลูกคา และมีตนทุนการดําเนินงานที่

เหมาะสม 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี ่ยวของกับคุณภาพงาน หมายถึง การไดมาซึ่งขอมูลทางการเงินที่มีประสิทธภิาพ 

เปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ สามารถเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม เชื่อถือได ความเขาใจไดงาย สามารถ

เปรียบเทียบกันได ซึ่งขอมูลที่ไดตองชวยในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  

ดานความทันเวลา  

กษมาพร ยังสมปอย (2561) ไดกลาววา ความทันตอเวลาดานบัญชี  หมายถึง  การทำงานไดตาม

เปาหมายที่วางไวอยางมีคุณภาพและเสร็จทันตามกำหนดเวลา มีการลำดับการทำงานกอน - หลัง ตาม

ความสำคัญของงาน เพื่อใหงานเสร็จตามระยะการดำเนินงานที่กำหนดไว  

น ิล ุบล คงไมตรี และคณะ (2558) ได กล าววา ความท ันตอเวลา (Timeliness) หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบการวิชาชีพ การจัดทำรายงานตองมีความถูกตองครบถวน 

สมบูรณ และทันตอเวลา สามารถใชในการนำเสนอและจัดสงงบการเงินไดรวดเรว็กวาเวลาที่กำหนด 

เสาวลักษณ ก่ิมสราง (2560) ไดกลาววา ความทันเวลา (Timely) หมายถึง ผูใชงบการเงินสามารถ

นำขอมูลที่จัดทำไปใชในการตัดสินใจ ในชวงเวลาที่ตองการภายใตความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยขอมูลบัญชีไดแสดงการรับรูรายการตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดข้ึน 
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แนวคิดทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับความทันเวลา หมายถึง การจัดทำงบการเงินเสร็จภายในเวลาที่

เหมาะสม ทันเวลา เพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถนำขอมูลที่จัดทำไปใชประกอบการตัดสินใจ โดยขอมูลตอง

มคีวามนาเชื่อถือ เพื่อบงบอกถึงประสิทธิภาพในตัวนักบัญช ี

ดานความถูกตองของงบการเงิน 

กิตติยา ฐิติคุณรัตน (2556) ไดกลาววา การทำงานที ่มีความถูกตอง ตามมาตรฐานและรักษา

ระเบียบวินัยในการทำงาน เปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานในมิติตาง ๆ ที่จะสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

จารินยา แกวสุริยา (2560) ไดกลาววา ความถูกตอง (Accuracy) หมายถึง การทำงานที่ไมเกิด

ขอผิดพลาด ไมบิดเบือนขอมูลและเปนไปตามความจริงที่เกี่ยวของกับความถูกตองของขอความทุกประโยค 

รวมถึงตัวเลขที่ไดรวบรวม ประเมิน สรุปนำเสนออยางระมัดระวัง และมีความแมนยำถูกตอง 

สุพัตรา รักษาศิลป และคณะ (2562)  ไดกลาววา ดานความถูกตองของงบการเงิน หมายถึง 

รายงานทางการเงินที่นําเสนอขอมูลเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของ

กิจการ โดยถูกตองตามที่ควรในแตละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือระหวางงวดบัญช ี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความถูกตองของงบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่นำเสนอ 

เพ่ือแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ตองไมมีขอผิดพลาด ไมบิดเบือน

ขอมูล และเปนไปตามขอเท็จจริงทุกประการ โดยนักบัญชีตองมีความระมัดระวังในการจัดทำขอมูล ตาม

ขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กมลภู สันทะจักร (2560) ศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 ที่มีผล

ตอผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความรู

ทางวิชาชีพบัญชี ดานทักษะทางวิชาชพีบัญช ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษาอังกฤษ ดานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดานกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับบัญชี ดานการวิเคราะหและแกไขปญหาสามารถทำใหประสบ

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานได   

กษมาพร ยังสมปอย (2561) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูทำบัญชี

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ขอมูลเกี ่ยวกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลำดับมากที่สุด 

คือ ดานสามารถตรวจสอบไดดานบัญช ี ดานความทันตอเวลาดานบญัชี และดานความถูกตองในการรายงาน

ผลดานบัญชี ตามลำดับ 

กานดา แชหลิ่ว (2560) ศึกษาศักยภาพทางการบัญชีมีผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนัก

บัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดาน
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คุณคาแหงวิชาชีพ ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดานเจตคติ มีผลเชิงบวกตอความสำเรจ็ในการปฏิบัติงาน

โดยรวม ดังนั้นนักบัญชีควรใหความสำคัญกับศักยภาพในดานตาง ๆ เพื ่อพัฒนาศักยภาพเพิ ่มขีด

ความสามารถดานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและนําไปสูความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานตอไป 

ผกาวดี นิลสุวรรณ และคณะ (2563) ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคที่สงผลตอคุณภาพ

ของการจัดทำงบการเงินของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา 

คุณสมบัติของนักบัญชีที่สงผลตอคุณภาพของการจัดทำงบการเงิน คือ ดานวิชาชีพบัญชี ดานภาษีอากรธุรกิจ 

ดานคอมพิวเตอร ดานภาษา ดานจรรณยาบรรณ วิชาชีพบัญชี ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชี และ

ดานอื่น ๆ มีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพของการจัดทำงบการเงิน ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานของ

สำนักงานบัญชปีระสบความสำเรจ็ บรรลุเปาหมายของสำนักงานบัญชีทั้งในปจจุบันและอนาคต 

เสาวลักษณ กิ่มสราง (2560) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผูทำบัญชใีน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของผูทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมากที่สุดคือ ความรูในวิชาชีพบัญชี  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณคาแหงวิชาชีพ และเจตคติในวิชาชพี 

รองลงมาคือ ทักษะทางวิชาชีพ คุณคาแหงวิชาชีพ และความรูในวิชาชีพบัญชตีามลำดับ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการเก็บ

ขอมูลเพียงครั้งเดียว  โดยเปนการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วิธีการศึกษาที่ใช 

คือการเก็บรวบรวมขอมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติดวย

โปรแกรมสำเรจ็รูป เพื่อใชในการสรปุผล 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร จำนวน 33,471 คน (ขอมูล

อางอิง สถิติผูขึ้นทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขอมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 

2563)  

กลุมตัวอยาง จำนวน 395 คน โดยกำหนดขนาดตัวอยางจากสูตรการคํานวณหาขนาดตัวอยางของ 

Taro Yamane (1973)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

1.1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน รวมทั้งหมด 4 ขอ 
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1.2 ขอมูลเกี่ยวกับมุมมองดานทักษะในการปฏิบัติงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ

นักบัญชี ประกอบดวย ความรูทางดานวิชาชีพ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการ

วิเคราะหและแกปญหา รวมทั้งหมด 11 ขอ กำหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด, 4 =  ระดับ

ความคิดเห็นดวยมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นดวยนอย และ 1 = 

ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด 

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับมุมมองดานประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ซึ่งประกอบดวย ดาน

คุณภาพงาน ดานความทันเวลา และดานความถูกตองของงบการเงิน รวมทั้งหมด 12 ขอ กำหนดให 5 = 

ระดับความคิดเห็นดวยมากทีสุ่ด, 4 =  ระดับความคิดเห็นดวยมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง, 2 

= ระดับความคิดเห็นดวยนอย และ 1 = ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด 

1.4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งเปนขอคำถามแบบปลายเปด จำนวน 1 ขอ 

2. ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี กำหนดให 4.21 – 

5.00 = ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด, 3.41 – 4.20 = ความคิดเห็นในระดับมาก, 2.61 – 3.40 = ความ

คิดเห็นในระดับปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ความคิดเห็นในระดับนอย, 1.00 – 1.80 = ความคิดเห็นในระดับ

นอยที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปร ดาน

ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห

ตัวแปรดานปจจัยทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความรูทางดานวิชาชีพ ความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา ตัวแปรดานประสิทธิภาพการทำงานของนัก

บัญชี ประกอบดวย ดานคุณภาพงาน ดานความทันเวลา และดานความถูกตองของงบการเงิน 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

2.1 ใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการทำงาน ในมุมมองของพนักงาน

บัญชี ในกรุงเทพมหานคร ที่จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ  

2.2 ใชสถิติ One - Way ANOVA ในการวิเคราะหประสิทธิภาพการทำงาน ในมุมมองของ

พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ที่จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีการ LSD 
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2.3 ใชสถิติถดถอยพหุ (Multiple Regression) ในการวิเคราะหดานทักษะในการปฏิบัตงิาน 

ประกอบดวย ความรูดานวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา

ที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ไดแก ดานความถูกตองของ

งบการเงิน ดานความทันเวลา และดานคุณภาพงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรปุผลการวิจัย ไดดังนี ้

2.1 พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน และอายุตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพ

การทำงานของนักบัญชี ไมตางกัน 

2.2 พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ประสบการณทำงานตางกัน 

มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน ที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนัก

บัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ดาน ไดแก 

ความรูดานวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะหและแกปญหา มีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน

ของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

1.1 ดานคุณภาพงาน ของพนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัย

มีความคิดเห็นวา งบการเงินที่พนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานครสวนใหญจัดทำ สามารถนำขอมูลที่จัดทำไป

ชวยประกอบการตัดสินใจของผูใชงบการเงินได เนื่องจากมีความนาเชื่อถือได และสามารถเขาใจไดงาย ซึ่ง

สอดคลองกับ ผกาวดี นิลสุวรรณ และคณะ (2563) ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค

ที่สงผลตอคุณภาพของการจัดทำงบการเงิน คือ ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือ

ได และการเปรียบเทียบกันได ตามลำดับ  
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1.2 ดานความทันเวลา ของพนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นอยูในระดับมาก 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานครสวนใหญ สามารถใชเวลาในการจัดทำงบการเงินได

ทันตอความตองการของผูใชงบการเงิน ทำใหผูใชงบสามารถนำขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจได ในเวลาที่

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ เสาวลักษณ กิ่มสราง (2560) ผลการศึกษาพบวา นักบัญชีที่มีวินัยในการทำงาน 

เชน ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และมีการปฏิบัติที่คำนึงถึงมารยาททางบัญชี 

งานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพได กิตติยา ฐิติคุณรัตน (2556) ผลการศึกษาพบวา ขั้นตอนปฏิบัติงาน เปน

การปฏิบัติแลวทันตอเวลา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจากพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานใหเสร็จ

ตามแผนงานที่วางไว และทันตอเวลาที่กำหนดไว บงบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน กษมา

พร ยังสมปอย (2561)  ผลการศึกษาพบวา ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื ่อพิจารณารายดานโดยเรียงลำดับมากที ่ส ุด คือ ดานสามารถตรวจสอบไดในทางบัญชี  

รองลงมาคือดานความทันตอเวลาในทางบัญชี และดานความถูกตองในการรายงานผลในทางบัญชีตามลำดับ 

1.3 ดานความถูกตองของงบการเงิน ของพนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร มีความเห็นอยูใน

ระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักบัญชีในกรุงเทพมหานครสวนใหญยึดหลักการจัดทำบัญชีดวย

จรรยาบรรณ ใชความระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือ และ

เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งสอดคลองกับ สุพัตรา รักการศิลป และคณะ (2562) ผลการศึกษาพบวา 

ความถูกตองของบการเงิน มีนัยสําคัญทางสถิติ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในดานการรกัษา

ความลับของขอมูลนั ้น หากนักบัญชีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณดานการรักษาความลับ หรือ

จรรยาบรรณของนักบัญชีดานตาง ๆ ได ก็จะสงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน กิตติยา ฐิติคุณรัตน (2556) 

ผลการศึกษาพบวา ความถูกตองตอการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจากพนักงานที่

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว และสามารถทำใหเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได โดยคำถึงถึงคุณภาพของ

งาน และความถูกตองแมนยำ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเปนผลทำให

ปฏิบัติบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคนั้น  

2. ผลการวิจัยประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้ 

2.1 พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนกั

บัญชี ไมตางกัน ซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวา เพศ ไมมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี 

เนื่องจากเพศ ไมมีผลตอความสามารถในการทำบัญชี ซึ่งสอดคลองกับ กิตติยา  ฐิติคุณรัตน (2556) ผล

การศึกษาพบวา เพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการทำงานไมแตกตาง อาจเปนเพราะ

พนักงาน ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับความสามารถในการทำงานเทาเทียบกัน และมีความพรอมในการ

ทำงานในระดับเดียวกัน 
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2.2 พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ

นักบัญชี โดยรวมไมตางกัน แตเมื่อมองรายดาน ดานความถูกตองของงบการเงินแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานบัญชีที่อายุมากขึ้น ยอมมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ยาวนาน

กวาพนักงานที่มีอายุนอย จึงทำใหมีความรอบครอบในการปฏิบัติงานมากวา ซึ่งสงผลใหงบการเงินที่จัดทำมี

ความถูกตองมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ วันเพ็ญ กลิ่นพาณิช (2559) ผลการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกันมีผล

ตอความพรอมทั้ง 5 ดานของนักบัญชี ไดแก ดานวิชาชีพบัญชี ดานภาษา ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานจรรยาบรรณ  

2.3 พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานของนักบัญชี ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานบัญชีที่มีพ้ืนฐานของการศึกษาที่ตางกัน ทำใหมี

พื้นฐานของการเรียนรูตางกัน ซึ่งทำใหผลกการทำงานตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ สุพัตรา รักการศิลป และคณะ 

(2562)  ผลการศึกษาพบวา นักบัญชีที่มีระดับการศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน คือผูทํา

บัญชีที่มีระดับการศึกษาที่สูงยอมมีความรูในการทำงานที่มากกวาผูทําบัญชีที่มีระดับการศึกษานอยกวา วัน

เพ็ญ กลิ่นพาณิช (2559) ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพรอมดานวิชาชีพ

บัญชี ดานภาษา และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.4 พนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพ

การทำงานของนักบัญชีตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาอายุงานที่มากขึ้นของพนักงานบัญชี จะทำใหพนังาน

บัญชีผูนั ้น มีมุมมองความคิด และมีความรอบครอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งสงผลใหผลการทำงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ สุพัตรา รกัการศลิป และคณะ (2562) ผลการศึกษาพบวา นัก

บัญชีที่มีประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการพัฒนาตนเองเชิงกล

ยุทธโดยรวมแตกตางกัน วันเพ็ญ กลิ่นพาณิช (2559) ผลการศึกษาพบวา ประสบการณทำงานบัญชีที่แตง

ตางกันมีผลตอความพรอมดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานจรรยาบรรณ 

3. เพื่อศึกษาปจจยัดานทักษะในการปฏิบัติงาน ที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี 

ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

3.1 ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานความรูดานวิชาชีพ มีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานบัญชี

ในกรุงเทพมหานคร ที่มีความรูในดานวิชาชีพเปนอยางดี จะทำใหพนักงานบัญชีผูนั้น สามารถทำงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของกานดา แชหลิ่ว (2560) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มผีล

ตอความสำเร็จในการปฏิบัติงานดานกระบวนการปฏิบัติงาน คือ ดานความรูในวิชาชีพ ดานทักษะทาง

วิชาชีพ ดานคณุคาแหงวิชาชีพ และดานจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งมีผลทางบวกตอความสำเรจ็ในการทำงาน 
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เสาวลักษณ กิ่มสราง (2560) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของนกับัญชี

มากที่สุด คือ ปจจัยดานความรูในวิชาชีพบัญชี  ดานทักษะทางวิชาชีพ  ดานคุณคาแหงวิชาชีพ และดานเจต

คติในวิชาชีพ  

3.2 ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานบัญชี

ในกรุงเทพมหานคร ที่สามารถใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร โปรแกรมบัญชี จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธภิาพ

ของการทำงานดานบัญชีไดมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ กมลภู สันทะจักร (2560) ผลการศึกษา

พบวา ความรู ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลตอความสามารถทำใหประสบความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานได  ผกาวดี นิลสุวรรณ และคณะ (2563) ผลการศึกษาพบวา นักบัญชีที่มีคุณสมบัติทางดาน

คอมพิวเตอร และดานจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และประสิทธิผล ซึ่งจะ

สงผลใหการดําเนินงานของสำนักงานบัญชีประสบความสำเร็จ และบรรลุเปาหมายของสำนักงานบัญชี ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  

3.3 ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานการวิเคราะหและแกปญหา มีผลตอประสิทธิภาพ

การทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงาน

บัญชีในกรุงเทพมหานคร มีความสามารถการวิเคราะหและแกปญหา ไดเปนอยางดี สงผลใหผลทำงานที่ทำ

ออกมามีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของ กมลภู สันทะจักร (2560) ผลการศึกษาพบวา นักบัญชี

ที่สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา สามารถทำใหประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานได  กษมาพร ยังสม

ปอย (2561) ผลการศึกษาพบวา การมีความรูทางดานทักษะในการปฏิบัติหนาที่ (Functional Skills) นัก

บัญชีตองเปนผูที่มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองในสาขาอาชพีตน สิ่งสำคัญคือ นักบัญชีตองมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับหลักการบัญชีหมวดบัญชีวงจรบัญชี และการรายงานทางการเงิน  

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชใหเปนประโยชน และแนวทางสำหรบันัก

บัญชี เพื่อไดประเมินความรู ความสามารถของตนเอง และเปนแนวทางในการนำไปพัฒนาตนเอง ดังนี ้

ปจจัยสวนบุคคล  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคลล โดยแบงออกเปน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณทำงาน โดยเพศ และอายุ มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีไม

ตางกัน สวนระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีตางกัน 
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บงบอกวา พนักงานบัญชีที่ยิ ่งมีอายุมากขึ้น มีประสบการณในการทำงานมากขึ้น ยิ ่งทำใหการทำงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นตามอายุการทำงาน 

ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน 

1. ดานความรูดานวิชาชีพ จากการวิจัย พบวา ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานความรูดาน

วิชาชีพ มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของความรูดานวิชาชีพ เพราะมีความเฉพาะดาน และควรพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง ใหมีความรูเพ่ิมขึ้น และติดตามขาวสารการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดจากสภาวิชาชีพตลอดเวลา 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจอยางถองแท และเกิดทักษะและมีคุณคาแหงวิชาชีพ สงผลใหการปฏิบัติงาน

ดานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อมั่นและเปนที่ยอมรับของผูใชขอมูลทาง

การเงิน 

2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ในกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้นจึงควรพัฒนาความรู ความสามารถ โดยการเขารับการอบรมการจัดทำโปรแกรมบัญชี เพื่อลดเวลาใน

การทำงาน เพ่ิมความถูกตองแมนยำในขอมูลที่จัดทำ ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งปจจุบัน

นี้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับทุกดาน นักบัญชีทีมีอายุมาก ความสามารถในการเรียนรูดานนี้อาจนอยกวา

นักบัญชียุคใหม จึงตองเพิ่มความพยายาม และหาแหลงเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองใหเทาทันกับนัก

บัญชียคุใหม 

3. ดานการวิเคราะหและแกปญหา จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานการ

วิเคราะหและแกปญหา มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในมุมมองของพนักงานบัญชี ใน

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นพนักงานบัญชีจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะหขอมูล และสามารถ

แกปญหาที่เกิดขึ้น  

นักบัญชีที่มีศักยภาพควรมีความสารมารถรอบดาน ทั้งความรูความสามารถเฉพาะในดานวิชาชีพ 

ความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้น ความรู

ความสามารถเหลานี ้ จะทำใหนักบัญชีเปนที ่ต องการ เนื ่องจากสามารถเพิ ่มพูนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิภาพใหกับองคกรไดเปนอยางด ี
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรทำการศึกษาปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากดานวิชาการ ที่อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ทำงานของนักบัญชี เชน แรงจูงใจในการทำงานดานตาง ๆ ซึ ่งอาจประกอบดาน สวัสดิการที ่ไดรับ 

ผลตอบแทน  

2. ควรทำการศึกษาดานพฤติกรรม ทัศนคติ ที่อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของนักบัญชี 

เชน ดานความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอองคกร ดานความผูกพันกับองคกร ความสามารถในการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน 

3. ควรศกึษาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีไดดียิ่งขึ้น  
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