
 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจบุนัสถาบนัอดุมศกึษา ของไทย  ต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ทัง้
เปล่ียนแปลงทางด้านประชากร  สงัคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  รวมไปถึง อตัราการจ้างงานของ
บณัฑิต  ท าให้สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ   เพ่ือปรับปรุงทัง้ในด้านการ
พฒันาหลกัสตูรพฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการทางด้านการวิจยั  และ บริหารงาน
ทัว่ไปให้ ก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา   รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  ดงันัน้  สถาบนัอุ ดมศกึษาจงึต้องมี การปรับตวั และเตรียม
ความพร้อมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาไป ให้ตรงกบัค วามต้องการของ
ตลาดแรงงานภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบตังิานทางการบญัชี  เป็นพฤตกิรรมท่ีบคุคลปฏิบตัเิพ่ือให้ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบ
ประสบความส าเร็จ  ความสาม ารถชีใ้ห้เห็นถึงคณุภาพและผลผลิตของงาน  ผู้ปฏิบตังิานท่ีมี
ความสามารถท่ีหลากหลาย  จะท าให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีคณุภาพและประสิทธิภาพ  ทัง้นีน้กั
บญัชีต้องปฏิบตังิานตามกระบวนการทางบญัชีอยา่งครบถ้วน เพ่ือให้ข้อมลูตอ่ผู้บริหารในการ
วางแผนและตดัสินใจในการบริหารจดักา รด้านการเงินการคลงัทัง้ในระดบัสถาบนัและระดบัชาติ
ตอ่ไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  การปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดี  (Accounting  Practice)  นัน้  
จะต้องพงึปฏิบตังิานตามระบบและกระบวนการทางบญัชีอยา่งครบถ้วน  ได้แก่ 1)การวางแผนการ
บริหารงาน (Planning  Administration) 2)การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  (Operation  of  the  
System)  3) การตดิตามและประเมินผล  (Monitoring  and  Evaluation)  และ 4) การปรับปรุงงาน
อยา่งตอ่เน่ือง  (Continuous  improvement)  เพ่ือให้เกิดคณุภา พและมีประสิทธิภาพ (สมใจ  
ลกัษณ, 2543 : 282-283)  เพราะการปฏิบตังิานใดๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายนัน้  สิ่ง
ส าคญั คือ บคุคลท่ีรับผิดชอบงานนัน้ๆ จะต้องมีความสามารถในการปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี  
ความสามารถจะเป็นเคร่ืองก าหนดสมรรถนะ  (Capacity)  ของบคุคลในการท างานเพ่ือองค์กร  
ความสามารถเป็นอิทธิพลท่ีมีผลตอ่ลกัษณะของตวับคุคล  ผลงานขององค์กรจะมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ จงึขึน้อยูก่บัความสามารถของตวับคุคลในองค์กร  (ธงชยั สนัตวิงษ์, 2546 : 19 ; อ้างถึงใน 
Hunt,1979 : 1) ดงันัน้ผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องคอยสนบัสนนุให้ นกับญัชีของ
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สถาบนัฯ พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้การปฏิบตังิานทางการบญัชี  มีคณุภาพ  ทนัตอ่
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ทัง้กฎ ระเบียบมาตรฐานทางบญัชีท่ีเก่ียวข้องและสร้างแรงจงูใจให้
บคุลากรอยูก่บัสถานศกึษาด้วยความภมูิใจมีความตัง้ใจปฏิบตังิาน  เพ่ือสง่ผลตอ่การปฏิบตัิ งานของ
บคุลากรให้มีประสิทธิภาพ 

การปฏิบตังิานของนกับญัชีนัน้จะต้องผา่นกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการท างาน  
(Job  Efficiency) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท างาน  องค์กรจะมีประสิทธิภาพการ
ท างานมากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัประสิทธิภาพการท างานของบคุลากร  การประเ มินประสิทธิภาพ
การท างานของนกับญัชีจะต้องมีองค์ประกอบตา่งๆ คือ 1) การท างานต้องเช่ือถือได้  (Reliable  
Working)  2) งานส าเร็จทนัเวลา (Timeliness)  และ3) ผลงานได้มาตรฐาน (Standardization)  
(สมพงษ์  เกษมสิน, 2549 : 30)  ดงันัน้  สถาบนัอดุมศกึษาควรมีการบริหารบคุลากร  สร้างแรงจงูใจ  
และการพฒันากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง  จากเหตผุลท่ีกลา่วมาแล้ว
ข้างต้น  ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษา  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิทธิภาพ
การท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษ า  ซึง่ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษา  ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจยั  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียน
กระบวนการในปฏิบตังิาน  เ พ่ือพฒันาปรับปรุงการปฏิบตังิานท า การบญัชีให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยัในประเดน็หลกั 4 ประเดน็ คือ 

1. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิทธิภาพการท างานของ 
นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  
 2. ศกึษาผลกระทบของการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชี
ในสถาบนัอดุมศกึษา  
 3. ศกึษาเปรียบเทียบการปฏิบตังิานทางการบญัชีข องนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาท่ี
แตกตา่งกนัทัง้ในเร่ือง ประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั  จ านวนนกัศกึษาใน
ปัจจบุนั  และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน 
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 4. ศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานข องนกับญัชีในสถาบนัอดุมศึ กษาท่ีแตกตา่ง
กนัทัง้ในเร่ือง ประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั  จ านวนนกัศกึษาในปัจจบุนั  
และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน 
 
ค าถามการวิจัย 
 

1.  การปฏิบตังิานทางการบญัชี  มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษาหรือไม ่ อยา่งไร 

2.  การปฏิบตังิานทางการบญัชีมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษาหรือไม ่ อยา่งไร 

3.  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมี ประเภทสถานศกึษา จ านวนบคุลากรทัง้หมดใน
ปัจจบุนั นกัศกึษาในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั   มีการปฏิบตังิานทางการ
บญัชีแตกตา่งกนั อยา่งไร 

4.  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  ท่ีมีประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดใน
ปัจจบุนั จ านวนนกัศกึษาในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั  มีประสิทธิภาพ 
การท างานแตกตา่งกนั อยา่งไร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิทธิภาพการท างาน
ของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  ผู้วิจยัได้ใช้ หลกัการปฏิบตังิานทางการบญัชี  (Accounting 
Practice) โดยประยกุต์จากแนวคดิการปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง  ของ สมใจ ลกัษณะ (2543 : 
282-283) และ หลกัประสิทธิภาพการท างาน  (Job Efficiency) โดยประยกุต์แนวคดิหลกัการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ  ของ  Harrington (สมพงษ์  เกษมสิน , 2549 : 30 ; อ้างอิงมาจาก  
Harrington,1924) มาใช้ในการพฒันากรอบแนวคดิในการวิจยั  

งานผลการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิท ธิภาพการ
ท างานของนกับญัชี งานวิจยัหลายงานพบวา่ การปฏิบตังิานทางการบญัชีมีความสมัพนัธ์ตอ่
ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชี  อยา่ง องัคณา  เบญ็จศลิ (2555) พบวา่ การปฏิบตังิาน
ทางการบญัชีท่ีดี โดยเฉพาะการวางแผนการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์  และน าผลงานมาวิเคราะห์  
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ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึน้  รวมทัง้ตดิตามและประเมินการท างานของตนอยา่งตอ่เน่ือง จะท าให้
ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีดีขึน้ตามไปด้วย  
 นอกจากนี ้ อตภิา  พลเรืองทอง (2551) พบวา่ ความสามารถทางการปฏิบตังิาน  (Work  
Competency) มีความสมัพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีด้วยเชน่กนั โดยเน้นการ
ท างานของนกับญัชีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รู้จกัการวางแผน การประสานงาน  รวมถึงการ
ประเมินผล และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  ทัง้นีน้กับญัชีสามารถน าไปปฏิบตัเิป็นแนวทางในการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาความสามารถทางการปฏิบตังิานให้เกิดประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึน้ 
 อีกทัง้  ความสามารถในการปฏิบตังิาน  (Practice  Competency) สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพ
การท างาน (Job Efficiency) ของ ไพประพนัธ์  วะชมุ (2552)  พบวา่ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีและ
กรมสรรพากร ควรให้ความส าคญักบัการรู้จริง  รู้ลกึ รู้กว้าง  การวางแผน   การอธิบายชีแ้จงแล้วสร้าง
องค์ความรู้ใหม่  ให้เกิดการ พฒันา  แล้วปรับปรุงความสามารถในการปฏิบตังิาน   เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน  ให้องค์การสามารถบรรลเุป้าหมายและประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานได้  
  จากการประมวลผลปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการท างาน  ท าให้นกัวิจยั
ได้กรอบแนวคดิ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. การปฏิบตังิานทางการบญัชี (Accounting Practice) โดยประยกุต์จากแนวคดิ 
   การปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง ของ สมใจ ลกัษณะ (2543 : 282-283) ประกอบด้วย 

1.1 ด้านการวางแผนการบริหารงาน (Planning Administration) 
1.2 ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ (Operation of the System) 
1.3 ด้านการตดิตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
1.4 ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง  (Continuous Improvement) 

 
2. ประสิทธิภาพการท างาน (Job Efficiency) โดยประยกุต์แนวคดิหลกัการท างานให้มี  
ประสิทธิภาพ ของ Harrington (สมพงษ์ เกษมสิน, 2549 : 30 ; อ้างอิงมาจาก     
Harrington,1924) ประกอบด้วย 

2.1 ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้ (Reliable Work) 
2.2 ด้านงานส าเร็จทนัเวลา (Timeliness) 
2.3 ผลงานได้มาตรฐาน (Standardization) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจยั  มีกรอบแนวคดิแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามดงันี  ้
    
                               ตัวแปรอิสระ 
 

การปฏิบัตงิานทางการบัญชี 

 ด้านการวางแผนการบริหารงาน (Planning Administration) 

 ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ (Operation of the System) 

 ด้านการตดิตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

 ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง  (Continuous Improvement) 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพการท างาน 

 ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้ (Reliable Work) 

 ด้านงานส าเร็จทนัเวลา (Timeliness) 

 ผลงานได้มาตรฐาน (Standardization) 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิ 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 

1.  การปฏิบตังิานทางการบญัชี  มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

2.  การปฏิบตังิานทางการบญัชี  มีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
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3.  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนัทัง้ในเร่ือง ประเภทสถานศกึษา จ านวน
บคุลากรทัง้หมด  จ านวนนกัศกึษาในปัจจบุนั  และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน  มีการปฏิบตังิาน
ทางการบญัชีแตกตา่งกนั  

4.  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  ท่ีแตกตา่งกนัทัง้ในเร่ือง ประเภทสถานศกึษา จ านวน
บคุลากรทัง้หมด จ านวนนกัศกึษาในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน มีประสิทธิภาพ 
การท างานแตกตา่งกัน  
 
ขอบเขตการวิจัย     
 
 ขอบเขตของการวิจยั มุง่เน้นศกึษาในประเดน็ ดงันี ้  

1. ประชากรกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกับญัชีท่ีปฏิบตังิานอยูใ่นสถาบนัการศกึษา
ของไทยทัง้ของรัฐและเอกชน  ท่ีมีต าแหนง่เป็นพนกังานการเงินและบญัชี  จ านวน  420 คน 
(ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, 2556: เว็บไซต์) 

2. พืน้ท่ีท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน 
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู วนัท่ี 10 มกราคม 2558 - 10 มีนาคม 2558 
4. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุม่ท่ี 1 ทดสอบความสมัพนัธ์และผลกระทบของการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบั 

ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน 
ตวัแปรอิสระ  ได้แก่  การปฏิบตังิานทางการบญัชี 
ตวัแปรตาม     ได้แก่  ประสิทธิภาพการท างาน 
 

กลุม่ท่ี 2 เปรียบเทียบการปฏิบตังิานทางการบญัชีและประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชี
ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน 

ตวัแปรอิสระ  ได้แก่  ประเภทสถานศกึษา จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั 
       จ านวนนกัศกึษาในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีท าการเปิด 

สอน 
ตวัแปรตาม     ได้แก่  การปฏิบตังิานทางการบญัชี และประสิทธิภาพการท างาน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุงการปฏิบตังิานทางบญัชีให้มีกระบวนการท างานท่ีสามารถ
ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานได้อยา่งตอ่เน่ือง  

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการปฏิบตังิานทางการบญัชีให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันาและวางแผนระบบปฏิบตังิานของนกับญัชีเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บริหารในการบริหารจดัการเพ่ือเพิ่มสมรรถนะการปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดี  

4. เพ่ือเป็นข้อมลูส าหรับองค์กรและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  น าไปประยกุต์ใช้ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรบคุคลให้สามารถพฒันาการปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดีขึน้ 

5. เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้บริหารในการปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนั
อนัจะท าให้องค์กรสามารถอยูร่อดได้อยา่งมัน่คงด้วยการสร้างศกัยภาพทางด้านทรัพยากรบคุคลใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. สถาบนัอดุมศกึษา  หมายถึง  สถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรีขึน้ไป
ทัง้ของรัฐและเอกชน  ซึง่อาจเรียกมหาวิทยาลยั หรือช่ืออ่ืนใด เชน่ สถาบนั วิทยาลยั 
ฯลฯ ประกอบด้วย 

1.1 สถาบนัการศกึษาในก ากบัของรัฐ ประกอบด้วย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัศลิปากร  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
                  1.2 สถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ  และวิทยาลยับณัฑิตเอเชีย มหาวิทยาลยัราชธานี  
วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย  วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์  วิทยาลยันครราชสีมา  วิทยาลยัพิชญบณัฑิต 
และวิทยาลยัสนัตพล 

2. นกับญัชี (Accountant) หมายถึง บคุคลท่ีได้รับการบรรจแุตง่ตัง้เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือ 
ราชการประจ า  ต าแหนง่ พนกังานการเงินและบญัชี และผา่นการทดลองปฏิบตังิานแล้ว  ปฏิบตังิาน
ด้านการเงินและบญัชีในสถาบนัการศกึษาของรัฐและเอกชน 
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3. การปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดี  (Accounting Practices) หมายถึง การปฏิบตังิานตาม
ภาระหน้าท่ีรับมอบหมายประสบความส าเร็จ  การปฏิบตัติามระเบียบแบบแผน  การปฏิบตังิาน
ทางการบญัชีชีใ้ห้เห็นถึงประสิทธิภาพ  และผลผลิตของงาน  ผู้ ท่ีปฏิบตังิานท่ีมีรูปแบบขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดี  ในหน้าท่ีรับผิดชอบประสบความส าเร็จมีคณุภาพและประสิ ทธิภาพ
ประกอบด้วย 

3.1 ด้านการวางแผนการบริหารงาน (Planning Administration) หมายถึง การ 
เตรียมการปฏิบตังิานอยา่งมีคณุภาพ คือการก าหนดวิธีการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขในสิ่งท่ีอาจจะมี
จดุออ่นหรือข้อบกพร่อง และก าหนดขอบขา่ยการด าเนินงาน 

3.2 การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ (Operation of the System) หมายถึง การลง 
มือปฏิบตัติามแผนการบริหารงาน หรือตามวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้มีการปฏิบตัอิยา่งจริงจงัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานตามแผน 

3.3 การตดิตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หมายถึง การ 
ตดิตามตรวจสอบ ประเมินการปฏิบตั ิและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบตัใินการปรับปรุงมีวตัถปุระสงค์
คือการศกึษาข้อมลูท่ีแสดงสภาพจริงของผลการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการตดัสินใจ 

3.4 การปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง (Continuous Improvement)  หมายถึง การน า 
ข้อมลูการตดิตามและการประเมินมาพฒันาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งท่ีเป็นจดุ ออ่นหรือข้อบกพร่องใน
คณุภาพวตัถปุระสงค์คือการปรับปรุงในสิ่งท่ีข้อมลูหลกัฐานวา่บกพร่อง 

4. ประสิทธิภาพการท างาน  (Job Efficiency) หมายถึง การปฏิบตักิิจกรรมการงานอยา่ง
ราบร่ืนครบถ้วนประหยดัเวลาทนัตอ่เหตกุารณ์และใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ผลส าเร็จของงานมี
คณุภาพถกูต้อง เรียบร้อยสมบรูณ์  บคุคลท่ีมีประสิทธิภาพจงึเป็นบคุคลท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีการงานท่ีพงึ
ปรารถนาในสงัคมและในองค์การนัน้ๆ ประกอบไปด้วย 

4.1 ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้ (Reliable Work) หมายถึง การปฏิบตังิานต้องมี 
การบนัทกึท่ีเช่ือถือได้ รวดเร็วและถกูต้องทนัเหตกุารณ์เพียงพอและถาวรเป็นท่ีพอใจแก่ทกุฝ่าย 

4.2 ด้านงานส าเร็จทนัเวลา (Timeliness) หมายถึง การท่ีพนกังานสามารถ 
ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลลุว่งตามระยะเวลาหรือมาตรฐานท่ีตัง้ไว้ 

4.3 ด้านผลงานได้มาตรฐาน (Standardization) หมายถึง งานท่ีส าเร็จถกูต้อง 
สมบรูณ์ ครบถ้วนทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ 


