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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี	 จ�าแนกตาม

ข้อมลูทัว่ไปขององค์กร	และศกึษาอทิธพิลของสมรรถนะของพนักงานบญัชทีีส่่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏิบตังิาน

ของพนักงานบัญช	ี 	 ในอ�าเภอเมอืง	 จงัหวดัสมทุรปราการ	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	 ได้แก่	 สถานประกอบการ

ธุรกิจอุตสาหกรรม	ที่อยู่ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	จ�านวน	318	ราย	 	 โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือวิจัย	 ท�าการวิเคราะห์ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว	 และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 ในการทดสอบสมมติฐาน	 ผลการวิจัยพบว่า	

1)	 สถานประกอบการที่มีข้อมูลทั่วไปขององค์กรแตกต่างกัน	 ได้แก่	 ประเภทอุตสาหกรรม	 ลักษณะของสถาน 

ประกอบการ	จ�านวนปีทีเ่ปิดด�าเนนิการ	จ�านวนโรงงาน/ส�านกังาน	จากตารางท่ี	3	ไม่มนียัส�าคญัทางสถิติ	ส่งผลต่อ 

ประสทิธผิลในการปฏิบัติงานของพนกังานบัญชี	ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ	0.05	2)	สมรรถนะของ

พนักงานบัญชี	 ด้านทักษะทางวิชาชีพ	 มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี	 อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งอธิบายได้ว่า	 หากพนักงานบัญชีของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

สงูขึน้ด้วย	 และเมือ่พนกังานบญัชมีสีมรรถนะด้านความรู้	 ด้านทักษะทางวชิาชพี	 และด้านจริยธรรมและทัศนคติ

รวมกันสามารถอธิบายประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ	10.2

ค�าส�าคัญ:	สมรรถนะของพนักงานบัญชี		ประสิทธิผลการท�างาน

AbStrACt

	 This	research	aimed	to	1)	compare	the	effectiveness	of	the	accountants’	performance

classified	by	general	information	of	industrial	organizations.	2)	study	the	influence	of	the	

accountants’	capacity	on	effectiveness	of	their	performance	in	Muang	District,	Samutprakarn	

Province.	The	research	samples	was	318	industrial	organizations,	it	located	in	Muang	District	

of	Samutprakarn	Province.	The	research	tool	was	a	well-structured	questionnaire.The	statistical
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Package	for	Social	Science	were	used	to	analyze	variables	with	Frequency,	percentage,	mean,

standard	deviation,	ANOVA,	and	stepwise	multiple	regression	analysis	were	used	to	test	the	

hypothesis.	The	 research	 found	that:	1)	The	different	 types	of	general	 information	such	as	

types	of	 industry,	characteristics	of	organizations,	duration	of	operation,	a	number	of	factories

/offices,	 an	 amount	of	 employees	 and	an	 amount	of	 accounting	 and	financial	 employees	

not	different	statistically	significant	in	the	performance	of	the	accountants.		2)	Capacity	and	

professional	skills	have	positive	impact	on	the	effectiveness	of	the	accountants’	performance.

There	was	a	significant	different	at	the	0.05	level.	This	can	be	explained	that	if	the	accountants

of	the	industrial	organizations	in	Muang	District,	Samutprakarn	Province	have	higher	professional

accounting	 skills,	 the	 effectiveness	 of	 their	 performance	will	 be	 higher.	 In	 addition,	 the	

combination	 of	 knowledge,	 professional	 skills,	 ethics	 and	 attitudes	 can	 increase	 the	

effectiveness	of	accountants’	performance	at	the	percentage	of	10.2.	 	

KEYWOrDS: The	Performance	of	the	Accounting	Staff,	The	Effectiveness

บทน�า

	 การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 จะประสบ

ความส�าเร็จได้ดีนั้น	 ขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลที่ดี	 	 ทั้งที่

เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน

เนื่องจากข้อมูลต่างๆ	 น้ันเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารจะน�ามา

ใช้ในการวางแผน	ควบคมุ	 และตดัสนิใจ	 ซึง่การได้มา

ของข้อมูลที่ดีน้ันจะต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล

และรายงานผลในด้านต่างๆ	 จากนักบัญชี	 ท�าให้

นกับญัชีจะต้องมกีารพฒันาความรู	้ ทกัษะทางวชิาชพี

ในหลายๆ	ด้าน	ให้มคีวามรูท้ีห่ลากหลายและเสริมสร้าง

ประสบการณ์	 เพื่อให้มีสมรรถนะตามแนวมาตรฐาน

สากล	ตามทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการบัญชรีะหว่าง

ประเทศ	 (International	 Accounting	 Standard	

Committee:	 IASC)	 โดยคณะกรรมการการศึกษา

ของ	 IFAC	 (International	 Federation	 of	

Accountants)	 ที่ได้ออกบรรทัดฐานในการศึกษา

และพัฒนานักบัญชีให้เป็น	 “นักบัญชีมืออาชีพ”		

ท�าให้นักบัญชี	 ในฐานะที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล	

และจัดท�ารายงานทางการเงิน	 จึงต้องมีการพัฒนา

ความรู้	 ทักษะทางวิชาชีพ	 ซึ่งสมรรถนะ	 ความรู้

และความสามารถของนักบัญชีในปัจจุบันจะต้อง

ประกอบด้วย	 1)	 ความรู้ในวิชาชีพ	 (Knowledge)	

ได้แก่	ความรูท้างด้านเศรษฐศาสตร์	การเงนิ	การตลาด

บัญชี	กฎหมาย	2)	ทักษะทางวิชาชีพ	(Skill)	ซึ่งเป็น

ทักษะการเรียนรู้	 ทักษะด้านเทคนิค	 การปฏิบัติงาน

ทกัษะด้านบคุคล	ทกัษะด้านความสมัพนัธ์และทกัษะ

ด้านองค์กร	 3)	 คุณค่าแห่งวิชาชีพ	 (Professional	

Values)	 ได้แก่	 การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ	

ซื่อสัตย์	4)	จรรยาบรรณ	(Ethics)	และ	5)	ทัศนคติ	

(Attitudes)	 จึงจะสามารถแข่งขันกับนักบัญชี

ต ่างประเทศในกลุ ่มภูมิภาคและระดับสากลได้	

(ชัยนรินทร์	วีระสถาวณิชย์,	2548)

	 จังหวดัสมทุรปราการ	 เป็นจังหวดัทีม่โีรงงาน

อุตสาหกรรมมากกว่า	 6,576	 โรงงาน	 (กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม,	 2559)	 ถือเป็นจังหวัดที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรมจ�านวนมากที่สุดในประเทศ	 ซึ่ ง

อตุสาหกรรมผลิตทีส่�าคญั	ได้แก่	ยานยนต์และชิน้ส่วน

ยานยนต์	เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ผลติภณัฑ์โลหะ	ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์	 สิ่งทอ	 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป	

เคมีภัณฑ์และพลาสติก	 เป็นต้น	 จึงมีความจ�าเป็น
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อย่างมากที่ต้องให้ความส�าคัญกับการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินที่มีคุณภาพและเป ็นประโยชน์ต ่อ

การตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ท�าการศึกษา	 สมรรถนะของพนักงานบัญชี	 ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการท�างาน	 กรณีศึกษาของสถาน

ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

สมุทรปราการ	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน

บัญชีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ปีท่ี........ฉบับท่ี.......เดือน............25.......... หน้า 3 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. การศึกษาสมรรถนะและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
 2.  เปรี ยบ เที ยบประ สิท ธิผล ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี จําแนกตามข้อมูล
ของสถานประกอบการ 
     3.  ศึกษา อิท ธิพลของสมรรถนะของ
พนักงานบัญชีที่ ส่ งผลต่อประสิท ธิผลในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น บั ญ ชี ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ในอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ  
 
กรอบแนวคิด 
        ตัวแปรต้น                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐาน  
 1. สถานประกอบการที่มีข้อมูลทั่วไปของ
องค์กรแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีแตกต่างกัน 
           2. สมรรถนะของพนักงานบัญชีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไป 
พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบัญชีในสถานประกอบการของธุรกิจ
อุตสาหกรรมได้ 
 2.  ผู้ บริหารสายงานบัญชีของสถาน
ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมรายใหม่ สามารถ
ใช้ผลการศึกษาในการบริหารทีมงานให้มีสมรรถนะ
ตามท่ีระบุในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 
(International Education Accounting 
Standard for Professional Accountant: IES) 
ฉบับที่ 2, 3, 4 และให้มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต ให้ 
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
         ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้ 
 สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี หมายถึง 
ความรู้ทางวิชาชีพ (Professional knowledge) 
ค ว า ม รู้ ด้ า น อ่ื น ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ( Related 
knowledge) ทักษะทางวิชาชีพ (Professional 
skills) และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
(Personal attributes) ที่แสดงออกมาในรูปของ
การทํางาน ความคิด และพฤติกรรมในการทํางาน 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556)
ดังน้ัน นักวิชาชีพบัญชี ควรมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและทักษะต่างๆ เรียนรู้และนํา
ความรู้ใหม่ๆ ไปใช้ได้อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การ
ประกอบวิชา ชีพสํ า เ ร็จตามเ ป้าหมายและมี

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
- ประเภทอุตสาหกรรม 
   ที่ดําเนินการ 
- รูปแบบการจด 
  ทะเบียนบรษิทั 
- จํานวนปีที่เปดิ 
  ดําเนินการ 
- จํานวนโรงงานหรือ 
  สํานักงาน 
- จํานวนพนักงาน 
  ประจํา 
- จํานวนพนักงานบัญชี 
  และการเงิน 

ประสิทธิผลใน
การปฏิบัตงิาน
ของพนักงาน
บัญชี 
- บรรลุเป้าหมาย 
- คุณภาพผลงาน 
- ปริมาณผลงาน 

สมรรถนะของพนักงาน
บัญชี 
- ด้านความรู ้
- ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
- ด้านจริยธรรมและ 
  ทัศนคติทางวชิาชีพ 

วัตถุประสงค์

	 1.	การศึกษาสมรรถนะและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของพนักงาน

	 2.	เปรียบเทยีบประสิทธผิลในการปฏบิติังาน

ของพนักงานบัญชี	 จ�าแนกตามข้อมูลของสถาน

ประกอบการ

					 3.	ศกึษาอทิธพิลของสมรรถนะของพนกังาน

บัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

พนกังานบญัชขีองสถานประกอบการธรุกจิอตุสาหกรรม

ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	

กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ทักษะต่างๆ	 เรียนรู ้และน�าความรู ้ใหม่ๆ	 ไปใช้ได้

อย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้การประกอบวชิาชพีส�าเรจ็ตาม

เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสมรรถนะของ

นักวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	คือ

 1) ด้านความรูท้างวชิาการ	 ซ่ึงได้มกีารระบุ

ไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	2	(IES	2)	ที่กล่าวถึง

เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี	

 2) ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน	 ตามที่

ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	 3	 (IES	3)	ที่

กล่าวถงึทกัษะทางปัญญา	ทกัษะทางวชิาการเชงิปฏบิตัิ

และหน้าที่งาน	 ทักษะส่วนบุคคล	 ทักษะในการ

ปฏิสัมพันธ์และทักษะการส่ือสาร	 และทักษะใน

การจัดการองค์กรและธุรกิจ	

 3) ด ้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค ์ของ

ผู้ปฏิบัติงาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพบัญช	ี

ฉบับที่	 4	 (IES	 4)	 ที่กล่าวถึง	 ค่านิยม	 จรรยาบรรณ

และทัศนคติทางวิชาชีพ	 โดยนักบัญชีต้องได้รับ

การปลูกฝังจิตส�านึกในการท�างานในวิชาชีพบัญชี	

ในด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

	 ประสิทธิผลในการท�างาน	 หมายถึง	 การ

พิจารณาผลของการท�างานว่าส�าเร็จลุล ่วงตาม

วัตถุประสงค์หรือตามที่คาดหมายไว้เป็นหลัก	 (ระวัง	

เนตรโพธิ์แก้ว,	 2542)	 ซึ่งประสิทธิผลในการท�างาน

ของนักบัญชี	ประกอบด้วย	

	 1)	คุณภาพผลงาน	 เชื่ อถื อ ได ้ ผลงาน

ได้มาตรฐาน	

	 2)	ปริมาณผลงานของกลุ่ม	 ท�างานเสร็จ

ทันเวลา	 และสามารถให้ค�าปรึกษาแนะน�าได้อย่าง

ถูกต้องสมบูรณ์	

	 และจากการศึกษาสมรรถนะตามหลัก

มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศส�าหรบัผูป้ระกอบ

สมมติฐาน 

	 1.	สถานประกอบการที่มีข้อมูลทั่วไปของ

องค์กรแตกต่างกัน	 ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีแตกต่างกัน

	 2.	สมรรถนะของพนักงานบัญชีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1.	สามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไป

พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบัญชีในสถานประกอบการของธุรกิจ

อุตสาหกรรมได้

	 2.	ผู ้ บ ริ ห า รส าย ง าน บัญ ชีขอ งสถาน

ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมรายใหม่	 สามารถใช้

ผลการศึกษาในการบริหารทีมงานให้มีสมรรถนะ

ตามที่ระบุในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ	

(International	Education	Accounting	Standard

for	Professional	Accountant:	IES)	ฉบับที่	2,	3,	

และ	4	และให้มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

	 3.	เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต	 ให้

มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

การทบทวนวรรณกรรม

	 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	ดังนี้

	 สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชี	 หมายถึง

ความรู้ทางวิชาชีพ	 (Professional	 knowledge)	

ความรูด้้านอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	(Related	knowledge)

ทักษะทางวิชาชีพ	 (Professional	 skills)	 และ

คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล	 (Personal	

attributes)	 ที่แสดงออกมาในรูปของการท�างาน	

ความคิด	 และพฤติกรรมในการท�างาน	 (สภาวิชาชีพ

บญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ์,	2556)	ดงันัน้นกัวชิาชีพ

บัญชี	 ควรมีการพัฒนาความรู้	 ความสามารถและ
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ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วิชาชีพบัญชี กับประสิทธิผลในการท�างานของ

นักบัญชีธุรกิจ	SMEs	พบว่าสมรรถนะในด้านความรู้

ด ้านทักษะ	 ด้านคุณลักษณะและประสิทธิผลใน

การท�างานของนักบัญชี	 ในด้านงานเสร็จทันเวลา	

ผลงานได้มาตรฐาน	 มีความสัมพันธ์และผลกระทบ

เชิงบวกโดยรวม	 (บุญรวย	 นะเป๋า,	 2556)	 และ

สมรรถนะหลกัในด้านการมุง่ผลสมัฤทธิส่์งผลกระทบ

ต่อประสทิธภิาพการท�างาน	(ศภุมติร	พนิจิการ,	2552)

										ดงันัน้ในการวจิยัเรือ่ง	สมรรถนะของพนกังาน

บัญชี	ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	ผู้วิจัยได้

ใช้แนวคดิและทฤษฎดีงักล่าวมาเป็นตวัแปรในการวจัิย	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 ด�าเนินการใน

ลักษณะการวิจัยเชิงส�ารวจ	 โดยการเก็บข้อมูลด้วย

วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับผู ้จัดการฝ่ายบัญชี

หรือผู ้มีอ�านาจหน้าที่ในการประเมินหรือสรรหา

พนักงานของบริษัท

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 สถาน

ประกอบการธรุกจิอตุสาหกรรม	 ท่ีตัง้อยูใ่นอ�าเภอเมอืง

จังหวัดสมุทรปราการ	 ซึ่งด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร	สนิค้าอปุโภคบริโภค

สินค้าอุตสาหกรรม	 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	 มี

จ�านวนรวมทั้งสิ้น	 2,528	บริษัท	 ซึ่งกระจายอยู่ตาม

พื้นที่ต�าบลในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 13

ต�าบล	 ผู้วิจัยคิดค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 โดย

วธิกีารค�านวณของ	Taro	Yamane	(Yamane,	1976)

ซึง่ได้ก�าหนดความเชือ่มัน่	95%	ค่าความคลาดเคลือ่น

ไม่เกิน	0.05	ได้กลุ่มตัวอย่าง	318	บริษัท	ซึ่งได้จาก

การส่งแบบสอบถามไปที่บริษัทจ�านวน	 345	 บริษัท	

แต่ได้รับแบบสอบถามคืนมา	 318	 บริษัท	 คิดเป็น	

92%	จึงใช้กลุ่มตัวอย่างมีขนาด	318	บริษัท

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

							 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	ประกอบด้วย	4	ตอน	ดังนี้

      ตอนที่ 1 ข้อมูลของธุรกิจ	 ได้แก่	ประเภท

อตุสาหกรรม	รปูแบบการจดทะเบยีนบรษิทั	จ�านวนปี

ท่ีเปิดด�าเนินการ	 จ�านวนโรงงานหรือส�านักงาน	

จ�านวนพนักงานประจ�า	 และจ�านวนพนักงานบัญชี

และการเงิน	ค�าตอบแบบเลือกรายการ	(Check	list)

      ตอนที่ 2 สมรรถนะของพนักบัญชี	 ได้แก	่

สมรรถนะด้านความรู้	 ด้านทักษะทางวิชาชีพ	 ด้าน

จริยธรรมและทัศนคติ	 ค�าตอบเป็นแบบประเมินค่า	

5	ระดับ	คือสมรรถนะ

	 1	=	ไม่ดีอย่างมาก

	 2	=	ไม่ดี

	 3	=	ปานกลาง

	 4	=	ดี

	 5	=	ดีมาก

      ตอนที ่3 ประสทิธิผลในการปฏบิตังิานของ

พนักงานบัญชี	 ได้แก่	 การบรรลุเป้าหมาย	 คุณภาพ

ผลงานและปริมาณผลงาน	ค�าตอบเป็นแบบประเมนิค่า

5	ระดับ	ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

	 1	=	ไม่ดีอย่างมาก

	 2	=	ไม่ดี

	 3	=	ปานกลาง

	 4	=	ดี

	 5	=	ดีมาก

     ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 1.	การหาความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา	(Content

Validity)	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่าน

การพิจารณาแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

โดยตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา	

ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษา	 และให้
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	 3.	เมือ่ผู้วจัิยได้รบัแบบสอบถามคนืมา	318	ชดุ

จึงท�าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม

และน�าไปประมวลผลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในงานวิจัยคร้ังนี้	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์	 จ�านวน	 318	 ชุด	 มาประมวลผลและ

น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยแบ่งออกเป็น

	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปขององค์กร	 โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	

และค่าร้อยละ	(Percentage)	

										2.	วิเคราะห์สมรรถนะของพนักงานบัญชี

และประสทิธผิลในการปฏบิตังิานด้วยการหาค่าเฉลีย่

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ก�าหนดความหมายของ

คะแนน	 โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาของ	 Best	 &	

Kahn	(2013)	คือ

     ค่าคะแนน แปลความหมาย

	 4.51	–	5.00	 	 ดีมาก

	 3.51	–	4.50	 	 ดี

	 2.51	–	3.50	 	 ปานกลาง

	 1.51	–	2.50	 	 ไม่ดี

	 1.00	–	1.50	 	 ไม่ดีอย่างมาก

		 3.	การทดสอบสมมติฐานท่ี	 1	 เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของข้อมูลท่ัวไปขององค์กร	 และ

ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน	วเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดยีว	(One	way	–	ANOVA)	ส�าหรบัเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	 3	 กลุ่มขึ้นไป	 กรณีที่มี

ความแตกต่างใช้การทดสอบหารายคูใ่ดทีแ่ตกต่างกัน

โดยใช้วิธี	Scheffe

	 4.	การทดสอบสมมติฐานท่ี	 2	 โดยใช้การ

วเิคราะห์ถดถอยเชงิพหคูุณ	 (Multiple	 Regression)

ส�าหรับทดสอบสมรรถนะของพนักงานบัญชีที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ	 โดยใช้ดัชนี	 IOC	 (Index	 of	 Item	

Objective	 Congruence)	 ถือเกณฑ์ความเห็น

สอดคล้องกันและยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3

ท่าน	โดยได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั	0.70	ซึง่ทีม่ค่ีา	0.50

ขึ้นไปถอืวา่ยอมรับได้หรือมคีวามเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา

	 2.	การทดสอบความเชื่อมั่น	 (Reliability	

test)	 โดยน�าแบบสอบถามมาท�าการทดสอบ	 (Prior	

–	 test)	 โดยแจกให้กับผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือผู้มี

อ�านาจหน้าที่ในการประเมินหรือสรรหาพนักงาน

ของบริษัทในจังหวัดสมุทรปราการ	 จ�านวน	 30	 ชุด

หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร ์ 	 ได ้ค ่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น	

(Cronbach’s	 alpha)	 (Nunnally,	 1978)	 เท่ากับ	

0.97	 ซึ่งเกิน	 0.80	 จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

(ธานินทร์	 ศิลป์จารุ,	 2552)	 ดังนั้นแบบสอบถามนี้

สามารถน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา

ครั้งนี้ได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 โดยมีขั้นตอนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล	

ดังต่อไปนี้

	 1.	ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอย่าง

ทีเ่ป็นสถานประกอบการธรุกิจอตุสาหกรรมในอ�าเภอ

เมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	จ�านวน	345	ตัวอย่าง	ที่

ได้คัดเลือกไว้โดยส่งทางไปรษณีย์ให้แก่	ผู้บริหารฝ่าย

บัญชีและการเงิน	โดยมีจดหมายขอความอนุเคราะห์

ในการตอบแบบสอบถาม	 และที่อยู่ที่สามารถติดต่อ

ผู้วิจัยได้	 พร้อมแนบซองปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึง

ผู้วิจัย

	 2.	หากภายใน	 4	 สัปดาห์	 แบบสอบถามยัง

ส่งคืนมาไม่ครบ	 ผู้วิจัยจะท�าการโทรไปสอบถามเพื่อ

ขอความร่วมมือให้ช่วยตอบแบบสอบถามและส่ง

กลับมาให้แก่ผู้วิจัย
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สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปขององค์กร 

					 	 1.1	กลุ ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด	 318	 บริษัท	 ส่วนใหญ่ด�าเนินธุรกิจประเภท

สินค้าอุตสาหกรรม	 (ผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์	 ผลิต

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	 ผลิตบรรจุภัณฑ์

ผลิตกระดาษและวัสดุการพิมพ์	 ผลิตปิโตรเคมีและ

เคมภีณัฑ์	และผลติเหลก็)	จ�านวน	125	บรษิทั	คดิเป็น

ร้อยละ	39.3	รองลงมา	คอื	อตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภค

บรโิภค	(ผลติสนิค้าแฟชัน่	ผลติของใช้ในครวัเรอืนและ

ส�านกังาน	และผลติของใช้ส่วนตวัและเวชภัณฑ์)	จ�านวน

94	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	29.6	อุตสาหกรรมเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร	 (ผลิตสินค้าการเกษตร,	

ผลติอาหารและเครือ่งดืม่)	จ�านวน	61	บรษัิท	คดิเป็น

ร้อยละ	 19.2	 และอยูใ่นอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์

และก่อสร้าง	 (ผลิตวัสดุก่อสร้าง)	 น้อยที่สุดจ�านวน	

38	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	11.9	

	 	 1.2	กลุ่มตัวอย่างเป็นองค์กรจดทะเบียน

การค้าเป็นบริษัทจ�ากัด	จ�านวน	260	บริษัท	คิดเป็น

ร้อยละ	81.8	รองลงมาคอื	บรษิทัมหาชนจ�ากดั	จ�านวน

26	บรษัิท	คดิเป็นร้อยละ	8.2	กจิการเจ้าของคนเดยีว

จ�านวน	 21	 บริษัท	 คิดเป็นร้อยละ	 6.6	 และเป็น

ห้างหุ้นส่วน	 น้อยท่ีสุดจ�านวน	 11	 บริษัท	 คิดเป็น

ร้อยละ	3.5	

				 	 1.3	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดด�าเนนิการ

มา	20	ปีขึ้นไป	จ�านวน	170	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	

53.5	รองลงมาด�าเนินการมา	16-20	ปี	จ�านวน	75	

บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	23.6	ด�าเนินการมา	 6-10	ปี	

จ�านวน	33	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	10.4	ด�าเนินการ

มา	11-15	ปี	จ�านวน	23	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	7.2	

และเปิดด�าเนินการมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 5	 ปี

น้อยที่สุด	จ�านวน	17	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	5.3	

		 	 1.4	กลุ ่ม ตัวอย ่างมีจ� านวนโรงงาน/

ส�านกังาน	จ�านวน	1	แห่ง	จ�านวน	139	บรษิทั	คดิเป็น

ร้อยละ	 43.7	 รองลงมามีจ�านวน	 2	 แห่ง	 จ�านวน	

127	 บริษัท	 คิดเป็นร้อยละ	 39.9	 มีจ�านวน	 3	 แห่ง	

จ�านวน	46	บรษิทั	คดิเป็นร้อยละ	14.5	และมโีรงงาน/

ส�านกังานมากกว่า	3	แห่งน้อยทีส่ดุ	จ�านวน	6	บรษัิท

คิดเป็นร้อยละ	1.9	

	 	 1.5	กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 มีจ�านวน

พนักงานประจ�า	 (รวมส�านักงานและโรงงาน)	

51-100	คน	จ�านวน	124	บรษิทั	คดิเป็นร้อยละ	39.0

รองลงมามีพนักงานประจ�า	 1-50	 คน	 จ�านวน	 116	

บริษัท	 คิดเป็นร้อยละ	 36.5	 มีพนักงานประจ�า	

100-150	คน	จ�านวน	40	บรษิทั	คดิเป็นร้อยละ	12.6

มีพนักงานประจ�า	151-200	คน	จ�านวน	20	บริษัท	

คิดเป็นร้อยละ	 6.3	 และน้อยที่สุด	 คือ	 มีพนักงาน

ประจ�ามากกว่า	 201	 คนขึ้นไป	 จ�านวน	 18	 บริษัท	

คิดเป็นร้อยละ	5.7

	 	 1.6	กลุ ่มตัวอย ่างส ่วนใหญ่มีจ�านวน

พนกังานบัญชแีละการเงนิ	 (รวมส�านกังานและโรงงาน)

จ�านวน	1-5	คน	จ�านวน	161	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ

50.6	 รองลงมาคือ	 6-10	 คน	 จ�านวน	 97	 บริษัท	

คิดเป็นร้อยละ	 30.5	 มีพนักงานบัญชีและการเงิน	

จ�านวน	16-20	คน	จ�านวน	36	บรษิทั	คดิเป็นร้อยละ

11.3	 และน้อยที่สุดคือมีพนักงานบัญชีและการเงิน	

11-15	คน	จ�านวน	24	บริษัท	คิดเป็นร้อยละ	7.5

 2. ระดับสมรรถนะพนักงานบัญชี 

	 ของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดสมทุรปราการ	แสดงในตารางท่ี	1
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	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ระดับสมรรถนะ

โดยรวมอยู่ในระดับดี	(			=	3.82)	และเมื่อพิจารณา

สมรรถนะในแต่ละด้าน	พบว่าด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ

คือ	 สมรรถนะด้านทักษะทางวิชาชีพ	 (	 	 =	 3.88)	

รองลงมาคือ	 สมรรถนะด้านความรู ้	 (	 	 =	 3.86)	

และสมรรถนะด้านจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ	

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	(			=	3.71)	

    3. ประสิทธิผลในการปฏิบัติ งานของ

พนักงานบัญชี 

	 ของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสมุทรปราการ	แสดงในตารางที	่2

ตารางท่ี 2	 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธผิลในการปฏบิติังานของพนกังานบญัชี

		 	 ของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ			

ประสิทธิผลแต่ละด้าน S.D. ประสิทธิผล

1.	บรรลุตามเป้าหมาย 3.62 0.713 ดี

2.	คุณภาพผลงาน 3.75 0.716 ดี

3.	ปริมาณผลงาน 3.68 0.801 ดี

รวม 3.68 0.570 ดี

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีของสถานประกอบการ

ธรุกจิอตุสาหกรรม	 ในอ�าเภอเมอืง	จงัหวัดสมทุรปราการ

ในภาพรวมอยู่ในระดับดี	 (	 	 	 =	 3.68)	 และเมื่อ

พจิารณาประสทิธผิลในแต่ละด้าน	พบว่าประสิทธผิล

ด้านคุณภาพผลงาน	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 อยู่ในระดับดี	

(			=	3.75)	รองลงมา	คือ	ประสิทธิผลด้านปริมาณ

ผลงาน	(			=	3.68)	และประสิทธิผลด้านบรรลุตาม

เป้าหมาย	(			=	3.62)	

          4. การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการ   

ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี 

	 	 ของสถานประกอบการธรุกจิอตุสาหกรรม

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	ตามวัตถุประสงค์

ข้อที่	1	จ�าแนกตามข้อมูลของสถานประกอบการ

ตารางที่ 1	ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะพนักงานบัญชี	 ของสถาน

		 	 ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ			

สมรรถนะแต่ละด้าน S.D. สมรรถนะ

ด้านความรู้ 3.86 0.531 ดี

ด้านทักษะวิชาชีพ 3.88 0.460 ดี

ด้านจริยธรรมและทัศนคติทางวิชาชีพ 3.71 0.955 ดี

รวม 3.82 0.470 ดี

𝑥

𝑥

𝑥
𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥
𝑥
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ตารางท่ี 3	 เปรยีบเทียบประสทิธิผลในการปฏิบตังิานของพนกังานบัญชขีองสถานประกอบการ	 ธรุกจิอตุสาหกรรม
		 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปขององค์กร

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
ประสิทธิผลของพนักงานบัญชี

F p-value
S.D.

1. ประเภทอุตสาหกรรม 3.68 0.570 3.846 0.010*

	 1.1	เกษตรและอุตสาหรรมอาหาร 3.83 0.529

	 1.2	สินค้าอุปโภคบริโภค 3.59 0.585

	 1.3	สินค้าอุตสาหกรรม 3.73 0.575

	 1.4	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 3.50 0.513

2. รูปแบบการจดทะเบียนบริษัท 3.68 0.570 2.932 0.034*

	 2.1	บริษัทมหาชนจ�ากัด 3.90 0.710

	 2.2	บริษัทจ�ากัด 3.69 0.544

	 2.3	ห้างหุ้นส่วน 3.45 0.778

	 2.4	กิจการเจ้าของคนเดียว 3.46 0.499

3. จ�านวนปีที่เปิดด�าเนินกิจการ 3.68 0.570 2.649 0.033*

	 3.1	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	5	ปี 3.33 0.635

	 3.2	6	-	10	ปี 3.70 0.642

	 3.3	11	-	15	ปี 3.64 0.650

	 3.4	16	-	20	ปี 3.60 0.450

	 3.5	20	ปี	ขึ้นไป 3.75 0.575

4. จ�านวนโรงงาน/ส�านักงาน 3.68 0.057 3.528 0.015*

	 4.1	1	แห่ง 3.56 0.562

	 4.2	2	แห่ง 3.78 0.550

	 4.3	3	แห่ง 3.74 0.570

	 4.4	มากกว่า	3	แห่ง 3.67 0.816

5. จ�านวนพนักงานประจ�า 3.68 0.057 1.931 0.105

	 5.1	1	-	50	คน 3.60 0.542

	 5.2	51	-100	คน 3.70 0.551

	 5.3	101	-	150	คน 3.67 0.594

	 5.4	151	-	200	คน 3.95 0.642

	 5.5	201	คน	ขึ้นไป 3.80 0.678

6. จ�านวนพนักงานบัญชีและการเงิน 3.68 0.057 0.799 0.495

	 6.1	1	-	5	คน 3.65 0.535

	 6.2	6	-	10	คน 3.74 0.579

	 6.3	11	-	15	คน 3.59 0.722

	 6.4	16	-	20	คน 3.74 0.591

รวม 3.68 0.057

หมายเหตุ:	*	มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

𝑥
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	 จากตารางท่ี	 3	 พบว่า	 สถานประกอบการ

ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องประเภทอุตสาหกรรม	

รูปแบบการจดทะเบียนบริษัท	 จ�านวนปีที่ เป ิด

ด�าเนินการ	 จ�านวนโรงงานหรือส�านักงาน	 ส่งผลให้

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

						 5.	อิทธิพลของสมรรถนะของพนักงานบัญชี

ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงาน

บัญชีของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	 ใน

อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดสมทุรปราการ	แสดงในตารางท่ี	4

ตารางท่ี 4	 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู	(Multiple	Regression	Analysis)	เพือ่หาอทิธพิลของ	สมรรถนะ

	 	 พนักงานบัญชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี	 ของสถานประกอบการ

	 	 ธุรกิจอุตสาหกรรม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ		

สมรรถนะ b SE
b

b t p-value

(Constant) 2.114 0.266 7.940 0.000*

ด้านความรู้ 0.073 0.085 0.068 0.857 0.392

ด้านทักษะทางวิชาชีพ 0.333 0.114 0.269 2.916 0.004*

ด้านจริยธรรมและทัศนคติ -0.002 0.040 -0.004 -0.062 0.951

R2	=	0.102																	p-vale	=	0.000

F	=	11.882

หมายเหตุ:	*	มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากตารางที	่4	พบว่า	ตวัแปรด้านทกัษะทาง

วชิาชพี	 มผีลเชิงบวกต่อประสทิธิผลในการปฏิบตังิาน

ของพนักงานบัญชี	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ

0.05	 ซึ่งอธิบายได้ว่า	 หากพนักงานบัญชีของสถาน

ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

สมทุรปราการ	มทัีกษะทางวชิาชีพบัญชีท่ีสงูข้ึนจะส่งผล

ให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงขึ้นด้วย	 และจาก

ตารางที	่ 4	ยงัพบว่าตัวแปรด้านความรู	้ ด้านทกัษะทาง

วชิาชพี	และด้านจรยิธรรมและทศันคต	ิรวมกนัสามารถ

อธิบายประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ	 10.2

การอภิปรายผล

	 จากผลการศึกษา	 เรื่อง	 สมรรถนะของ

พนักงานบัญชี	 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างาน	

กรณีศึกษา	 สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 สามารถน�ามา

อภิปรายผล	ได้ดังนี้

									 1.	จากการศกึษาการเปรยีบเทยีบประสิทธผิล

ในการปฏบิตังิานของพนกังานบญัช	ี จ�าแนกตามข้อมลู

ทัว่ไปขององค์กร	พบว่า	สถานประกอบการท่ีมลีกัษณะ

องค์กรแตกต่างกัน	 เช่น	 ประเภทอุตสาหกรรมที่

ด�าเนินการ	 รูปแบบการจดทะเบียนบริษัท	 จ�านวนปี

ทีเ่ปิดด�าเนินการ	 จ�านวนโรงงานหรอืส�านักงาน	 ส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี

มีความแตกต่างกัน	 กล่าวคือ	 การที่บริษัทมีรูปแบบ

การจัดตั้งบริษัท	เปิดด�าเนินการมาหลายปี	มีจ�านวน

โรงงานหรือส�านักงานหลายแห่ง	 ถือเป็นภาพลักษณ์

ทีด่ขีององค์กร	มคีวามมัน่คง	ท�าให้มรีะบบการคดัเลอืก
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และพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีใน

เชิงบวก	สอดคล้องกับ	ฉัตรแก้ว	จรัญชล	 (2557)	ที่

ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพการเรยีนรู้

กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู ้ท�าบัญชีใน

เขตนนทบุรี	 พบว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การเรียนรู ้และประสิทธิผลการปฏิบัติงานจ�าแนก

ลักษณะประเภทธุรกิจหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 2.	อิทธิพลของสมรรถนะของพนักงานบัญชี

ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบัิตงิานของพนกังาน

บัญชี	 ของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	 ใน

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	พบว่า	สมรรถนะ

ด้านทักษะวิชาชีพ	 ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏบิตังิานของพนกังานบญัช	ี ได้ร้อยละ	10.2	อาจเป็น

เพราะพนักงานบัญชีในปัจจบัุนมคีวามรู้ความสามารถ

ในเน้ือหาวชิาชพีของตนเอง	มทีกัษะทางคอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยี	 เพื่อรองรับการแข่งขันในภาค

อตุสาหกรรมต่างๆ	 ซึง่ถ้าพนักงานบญัชคีนใดมทัีกษะ

ทางวิชาชีพเป ็นอย ่างดี 	 ก็จะมีประสิทธิผลใน

การปฏบิตังิานให้ได้ผลดเีช่นกนั	สอดคล้องกบั	บญุรวย

นะเป๋า	(2556)	ที่ศึกษาสมรรถนะตามหลักมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีกับประสิทธิภาพในการท�างาน	 กรณีศึกษา	

นักบัญชีธุรกิจ	 SMEs	 ในจังหวัดนนทบุรี	 ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่า	 สมรรถนะตามหลักมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บญัชขีองนกับญัชีธรุกจิ	SMEs	 ในจงัหวดันนทบรุ	ีคอื

สมรรถนะด้านความรู้	 ด้านทักษะ	 ด้านคุณลักษณะ

และประสิทธิภาพในการท�างานของนักบัญชี	 ในด้าน

งานเสรจ็ทนัเวลา	ผลงานได้มาตรฐาน	และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 จุไรรัตน์	 ศรีสัตตรัตน์	 และ	 สมยศ	

อวเกียรติ	 (2560)	ที่ท�าการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ

ของนักบัญชีท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จด้านบัญชีของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 เขตภาคกลาง	พบว่า

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จด้านบัญชีของ

วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย ่ อม ในนิคม

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	คอื	 ปัจจัยสมรรถนะหลกั

สมรรถนะด้านการจัดการ	 และสมรรถนะด้านเทคนคิ	

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ณฎัฐ์รมณ	ศรสีขุ	และ

กนกศักด์ิ	 สุขวัฒนาสินิทธิ์	 (2560)	 ศึกษาสมรรถนะ

ทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความส�าเร็จใน

การปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

และกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 สมรรถนะทางบัญชี

สมยัใหม่ในด้านความรูแ้ละทกัษะด้านบญัช	ีมอีทิธพิล

ทางบวกต่อความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิาน	ซึง่สอดคล้อง

กับประทีป	 วจีทองรัตนา	 (2558)	 ท่ีศึกษาเร่ือง

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในเขตจังหวัดนครราชสีมา	

พบว่า	1)	ประสทิธผิลการเรยีนรูแ้ละด้านทกัษะ	มผีลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 ด้านคุณภาพผลงาน

2)	 ประสิทธิภาพการเรียนรู ้ด ้านทักษะ	 มีผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 ด้านตรงต่อเวลาใน

การท�างานและ	3)	ประสิทธภิาพการเรยีนรูด้้านทกัษะ

มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จารุณี	 อภิวัฒน์ไพศาล	

(2555)	ทีศ่กึษาในเร่ืองของปัจจัยทีใ่ช้ในการพยากรณ์

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุ่ม

ธุรกิจบริการในประเทศไทย	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกลุ่ม

ธุรกิจบริการในประเทศไทย	 ได้แก่	 ความรู้ทักษะใน

งานบัญชี	ความสามารถในการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ	 ควรจัดการส่งเสริมหรือสนับสนุน

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	 ที่พัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพ	 ใน	4	ด้าน	 ได้แก่	ทักษะด้านปัญญา	ทักษะ
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ด้านเทคนิคและการปฏิบัติงาน	 ทักษะด้านบุคคล	

และทักษะในการสื่อสารและการท�างานร่วมกับผู้อื่น

ให้กับพนักงานของสถานประกอบการ	 เพราะเป็น

สิ่งที่จะท�าให้ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ

พนักงานบัญชีดียิ่งขึ้น

	 2.	ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรปราการอาจใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อสร้าง

แบบทดสอบหรือวิธีสัมภาษณ์ส�าหรับการรับสมัคร

พนักงานใหม่เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือก

คนที่มีคุณภาพเข้ามาท�างานในสถานประกอบการ

ของท่าน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

		 1.	ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ของพนักงานบัญชีและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบัญชีของสถานประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรมในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ

								 2.	ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ	 ท่ีอาจมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี

ของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	 ในอ�าเภอ

เมือง	จังหวัดสมุทรปราการ

									 3.	ควรศึกษาศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะ

ของพนักงานบัญชีที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานบัญชีในอุตสาหกรรมประเภท

ต่างๆ	 หรือในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความต่างกัน	 เพื่อน�าผล

การวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบ
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