
บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
 การวิจยั  เร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหว่ างการปฏิบตังิานทางการบญัชี กบัประสิทธิภาพการ
ท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย   ผู้วิจยัได้ศกึษาจากเอกสารทางวิชาการและ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถาบนัอดุมศกึษาของไทย  
2. แนวคดิเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี 
3. แนวคดิเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 

 การศกึษาขัน้อดุมศกึษาของประเทศไทยเร่ิมตัง้แตรั่ชสมยัของ พระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ซึง่มีทัง้โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนกฎหมาย และโรงเรียนส าหรับ ฝึกหดัวิชา
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ซึง่ตอ่มา ในรัชสมยัขอ งพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้มีการ
สถาปนามหาวิทยาลยัแหง่แรกของประเทศไทย อนัได้แก่  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และมีการจดัตัง้
มหาวิทยาลยัอีกหลายแหง่ตอ่มา แตม่หาวิทยาลยัตา่ง ๆ ท่ีจดัตัง้ขึน้มานัน้ อยูภ่ายใต้การปกครอง
ของหลายกระทรวง เชน่  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สงักดักระทรวงศกึษาธิการ , มหาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สงักดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นต้น  
 เม่ือปี พ.ศ. 2502   รัฐบาลสมยัจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์  เป็นนายกรัฐมนตรี จงึได้มีการ
ตราพระราชบญัญตัใิห้มีการโอนมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ มาสงักดัส านกันายกรัฐมนตรี  เพ่ือความสะดวก
ทัง้ด้านวิชาการและการบริหารงาน 
 ตอ่มา ปี พ.ศ. 2514 สภาการศกึษาแหง่ชาต ิร่วมกบั ท่ีประชมุอธิการบดีมหาวิทยาลยั ได้
เสนอตอ่ จอมพลถนอม กิตตขิจร  หวัหน้าคณะปฏิวตัวิา่ มหาวิทยาลยัควรมีอิสระในการปกครอง
ตนเอง มีเสรีภาพทางวิชาการ จงึควรแยกมหาวิทยาลยัให้เป็นหนว่ย งานในก ากบัของรัฐบาล  หรือตัง้
ทบวงอิสระในสงักดัส านกันายกรัฐมนตรี  เพ่ือเป็นต้นสงักดัของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ดงันัน้ จงึมี
ประกาศคณะปฏิวตั ิเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2515 ให้สถาปนา "ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ " ขึน้ 
โดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากบัดแูล ซึง่รัฐมนตรีคนแรก คือ  บญุรอด บณิฑสนัต์  ซึง่ปี พ.ศ. 2520 ได้มี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%28%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2514
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94_%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
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พระราชบญัญตัเิปล่ียนช่ือ "ทบวงมหาวิทยาลยัของรัฐ " เป็น "ทบวงมหาวิทยาลัย "(อกัษรยอ่ :ทม.) 
และยกฐานะเป็นทบวงอิสระ ไมอ่ยูใ่นสงักดัส านกันายกรัฐมนตรี  เพ่ือให้ เกิดความคลอ่งตวัในการ
บริหารงาน ในสมยัการจดัการราชการของบวงมหาวิทยาลยั ประกอบไปด้วยสว่นราชการดงัตอ่ไปนี ้

 ส านกังานเลขานกุารรัฐมนตรี 
 ส านกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยันเรศวร 
 มหาวิทยาลยับรูพา 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(ข้อมลูจากพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 และเม่ือปี  พ .ศ. 2546 มีประกาศพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 ท าให้ "ทบวงมหาวิทยาลยั" เปล่ียนเป็น "ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา" สงักดักระทรวงศกึษาธิการ ดงัเชน่ปัจจบุนั 
 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ซึง่เป็นการศกึษาระดบัท่ีสาม  ตอ่จากระดบัท่ีสอง คือ 
มธัยมศกึษา การจดัอดุมศกึษาของไทย  มีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อนปุริญญาถึงระดงั
ปริญญาตรี โท และเอก  การศกึษาระดบันีปั้จจบุนัเป็นทัง้ของรั ฐและเอกชน  ปรัชญาการอดุมศกึษา
นัน้ในอดีตจะมุง่เฉพาะด้านปัญญาและการปลกูฝังคณุธรรมเป็น  แหลง่ชมุนมุของผู้อยากรู้อยากเห็น
ต้องการหาความจริงท่ีเป็นสากลและนิรันดร  (วิจิตร ศรีสะอ้าน , 2518 :7) โดยไมยุ่ง่เก่ียวกบัสงัคม 
การเมือง หรือผลิตก าลงัคนเพ่ือการประกอบอาชีพแตอ่ย่างใด ตอ่มาสมยักลางยโุรป  ปรัชญาของการ
อดุมศกึษาได้เปล่ียนแปลงไป  คือมุง่ผลิตก าลงัคนสนองความต้องการของสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ  
อีกทัง้วฒันธรรมแบบใดแบบหนึง่ ซึง่อาจกลา่วได้วา่  เร่ิมตัง้แตย่คุกลางของยโุรป การอดุมศกึษาจะ
มุง่ผลิตก าลงัคนเพ่ือรับราชการ  ดงัเชน่  มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอ ร์ดขององักฤษ (สลุกัษณ์ ศวิรักษ์ , 
2530 : 33) ดงันัน้ สถาบนัอดุมศกึษาหรือมหาวิทยาลยัของไทยท่ีได้แบบอยา่งมาจากตะวนัตก  เชน่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลยั
ศลิปากร ตา่งก็สอนวิชาชีพชัน้สงู  เพ่ือท่ีให้ผู้ ท่ีจบออกไปรับราชการไมว่า่จะเป็นยคุแรกท่ีมีความ
จ าเป็นทาง  ด้านการเมืองดงัท่ีกลา่วมาแล้ว  หรือยคุหลงัโดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยเร่ิมมีแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  รัฐต้องการก าลงัคนอยา่งมากเพ่ือชว่ยพฒันาประเทศ  
สถาบนัอดุมศกึษาได้จดัตัง้เพิ่มขึน้ ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูิภาคอยา่งมากมาย เพ่ือผลิตก าลงัคน
ให้กบัสว่นราชการ  เอกชน ตามสาขาหลกั  คือ แพทย์ เกษตร วิศวกร ทัง้นีเ้พราะถือวา่  
สถาบนัอดุมศกึษาเป็นแหลง่ผลิตก าลงัคนระดบัสงูตามความต้องการของรัฐเพื่อ  พฒันาประเทศ  
(วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2518:31)  
 สมาคมสถาบนัอดุ มศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย ได้ก าเนิดขึน้ด้วยความสามคัคี  กลม
เกลียวของผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  โดยมีวตัถปุระสงค์ร่วมกนัในอนัท่ีจะสร้างความมัน่คง  
ความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึน้แก่ชาตบ้ิานเมือง โดยสร้างบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรับใช้สงัคมและ
ประเทศชาตกิ่อน ท่ีจะ เป็นสมาคมฯ อนัเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายนัน้ ผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน ได้ตระหนกัถึงภาระหน้าท่ี ท่ีจะกระท าให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดีนัน้  จ าเป็นต้องมีพลงัแหง่ความ
สามคัคีเป็นปัจจยัส าคญั   ดงันัน้ในขัน้แรกผู้บริหารสถาบนั  จงึได้รวมตวักนัเป็นกลุม่ก่อนประกาศใช้
พระราชบญัญตัวิิทยาลยัเอกชน พ .ศ. 2512 อธิการบดีของแตล่ะสถาบนั  ผลดัเปล่ียนท าหน้าท่ีเป็น
ประธานของกลุม่สลบักนัไป ซึง่ในระยะแรกนัน้  มีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยู ่ 6 สถาบนั ตราบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
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จนกระทัง่วนัท่ี 25 กนัยายน  พ.ศ.2519 จงึได้มีมตเิป็นเ อกฉนัท์ให้เรียกกลุม่นีว้า่  “ชมรมผู้บริหาร
วิทยาลยัเอกชน แหง่ประเทศไทย” มีข้อบงัคบัชมรมซึง่ยงัไมมี่สภาพเป็น นิตบิคุคลแตมี่ประธานชมรม
ซึง่เป็นหวัหน้า  มีการประชมุปรึกษาหารือกนัในเร่ืองตา่ง ๆ ของวิทยาลยัเอกชน  อยา่งน้อยเดือนละ
ครัง้ตอ่เน่ืองกนัและเม่ือชมรมฯ เป็นปึ กแผน่มัน่คงดีแล้ว  ชมรมฯ ได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้จดทะเบียน
เป็น “สมาคมวิทยาลยัเอกชนแหง่ประเทศไทย ” เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2520 ตอ่มาเม่ือมีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2522 และเพ่ือให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตั ิดงักลา่ว ส มาคมฯ  จงึเปล่ียนช่ือเป็น “สมาคมสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนแหง่ประเทศไทย” ตัง้แตว่นัท่ี 23 กรกฎาคม 2522 เป็นต้นมา ตราบจนทกุวนันี ้

 ในปี 2553 สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย มีสมาชิกรวม 65 สถาบนั 
จ าแนกเป็น มหาวิทยาลยั 41 แหง่ วิทยาลยั 19 แหง่ และสถาบนั 5 แหง่(สมาคมสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนแหง่ประเทศไทย,  2556:เว็บไซต)์ 

รายนามสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย 65 สถาบัน 

1. มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2. มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
3. มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
4. มหาวิทยาลยัเกริก 
5. มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
6. มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
7. มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
8. มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 
9. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
10. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
11. มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
12. มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด 
13. มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
14. มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก 
15. มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
16. มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
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17. มหาวิทยาลยัพายพั 
18. มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
19. มหาวิทยาลยัภาคกลาง 
20. มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
21. มหาวิทยาลยัโยนก 
22. มหาวิทยาลยัรังสิต 
23. มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 
24. มหาวิทยาลยัราชธานี 
25. มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 
26. มหาวิทยาลยัเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) 
27. มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
28. มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
29. มหาวิทยาลยัสยาม 
30. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
31. มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
32. มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
33. มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
34. มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 
35. มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
36. มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 
37. มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
38. มหาวิทยาลยัตาปี 
39. มหาวิทยาลยัพิษณโุลก 
40. มหาวิทยาลยัชินวตัร 
41. มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
42. วิทยาลยัเฉลิมกาญจนา 
43. วิทยาลยัเฉลิมกาญจนาระยอง 
44. วิทยาลยัเชียงราย 
45. วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 
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46. วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก 
47. วิทยาลยันานาชาตเิซนต์เทเรซา 
48. วิทยาลยัดสุิตธานี 
49. วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้ 
50. วิทยาลยัทองสขุ 
51. วิทยาลยันครราชสีมา 
52. วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย 
53. วิทยาลยัพทุธศาสนานานาชาต ิ
54. วิทยาลยัแสงธรรม 
55. วิทยาลยัลุม่น า้ปิง 
56. วิทยาลยัสนัตพล 
57. วิทยาลยัอินเตอร์เทค-ล าปาง 
58. วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 
59. วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ 
60. วิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา 
61. สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
62. สถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
63. สถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ์ 
64. สถาบนัรัชต์ภาคย์ 
65. สถาบนัอาศรมศลิป์ 

แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัตงิานทางการบัญชี 
 
 1. ความหมายของการปฏิบตังิานทางการบญัชี 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี ซึง่มีผู้ให้ 
ความหมายการปฏิบตังิานทางการบญัชีไว้ดงันี ้

  สพุาดา สิริกตุตา (2543 : 8) และ ไพบลูย์ ผจงวงศ์ (2544 : 2-3) ได้ให้ความหมายไว้วา่  
การปฏิบตังิานทางบญัชี  หมายถึง  การจดบนัทกึ รายการณ์หรือเหตกุารณ์ การจ า แนกให้เป็น
หมวดหมู ่และการสรุปผลสิ่งส าคญัในรูปตวัเงิน รายการและเหตกุารณ์ตา่งๆ ซึง่เก่ียวทางด้านการเงิน  
รวมทัง้การแปลความหมายของผลการปฏิบตัดิงักลา่ว 
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  ก่ิงกนก พิทยานคุณุ (2533 : 3) และ พยอม สิงห์เสนห์่ (2537 : 1-11) ได้ให้ความหมาย 
ไว้วา่การปฏิบตังิานทางบญัชี  หมายถึง การจดบนัทกึตวัเลขข้อมลูท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน   การ
ประมวลข้อมลูทางการบญัชี  รายการค้าท่ีเกิดขึน้   การจดัแยกประเภทข้อมลู  เพ่ือให้สามารถท า งบ
การเงินอนัเป็นรายการซึง่ใช้ประโยชน์ทัง้ผู้บริหารงานและบคุคลภายนอก  ในการประมวลข้อมลูทาง
บญัชีนี ้ผู้ท าบญัชียดึถือหลกัการบญัชีและวิธีการบญัชี  ซึง่กิจการของตนใช้ปฏิบตัิ  หลกัการบญัชีหรือ
วิธีการบญัชีดงักลา่วอาจไมเ่หมือนกบักิจการอ่ืน  หรือมิถือปฏิบตัโิดยเฉพาะกิจการนัน้เทา่นัน้  สว่น
ความถกูต้องของข้อมลูบญัชีก็ขึน้อยูก่บัการควบคมุภายในซึง่กิจการนัน้ใช้อยู่ 
  กิตต ิบนุนาค (2548 : 3) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การปฏิบตังิานทางบญัชี หมายถงึ 
กระบวนการในการปฏิบตังิานด้านเอกสาร  สมดุบญัชี  และทะเบียนตา่ง  ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง  
เช่ือมโยงไปสูกิ่จกรรมตา่ง ๆ ขององค์การ  และกิจกรรมเหลา่นัน้มกัจะเก่ียวข้องกบัตวัเลขทางการเงิน
ขององค์การซึง่หนว่ยงานทางการบญัชีจะต้องน า ข้อเท็จจริงเหลา่นัน้ไปบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน  โดยมี
การจ าแนกแจกแจง  และจดัหมวดหมูใ่ห้ถกูต้อง  โดยอาศยัวิธีการและหลกัการท่ีถกูต้องในการ
ประมวลผล  เพ่ือให้ได้งบการเงินและรายงานทางการบญัชีตา่ง  ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายบริหาร
ขององค์การและสาธารณชนโดยทัว่ไป 
  พรพรรณ เอกเผา่พนัธุ์ (2532 : 19) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การปฏิบตังิานทางบญัชี 
หมายถึง  ขัน้ตอนของการจดบนัทกึเหตกุารณ์ทางการเงิน  ตามกฎระเบียบวิธีปฏิบตัขิองหลกัการ
บญัชีซึง่เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป นอกจากนีย้งัมีความหมายกว้างออกไปถึงการวางระบบบญัชี  การ
สรุปผลข้อมลูจากการบนัทกึบญัชีมาจดัทางบการเงินตา่ง ๆ ตลอดจนการตรวจสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูทางการบญัชี การบนัทกึบญัชีและความถกูต้องของงบการเงิน  การตีความและวิเคราะห์ข้อมลู
ทางการบญัชีในบางครัง้ต้องมีการเสนอแนะในเร่ืองตา่ง  ๆ ท่ีเก่ียวกบังานบญัชีจากความหมาย
ดงักลา่วข้างต้น  ได้สรุปความหมายการปฏิบตังิานทางการบญัชีไว้วา่  การปฏิบตังิานทางการบญัชี  
หมายถึง การปฏิบตังิานตามภาระหน้าท่ีรับมอบหมายประสบความส า เร็จ การปฏิบตัติามระเบียบ
แบบแผนการปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดีชีใ้ห้เห็นถึงประสิทธิภาพ  และผลผลิตของงาน  ผู้ ท่ี
ปฏิบตังิานท่ีมีรูปแบบขัน้ตอนการปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดี ในหน้าท่ีรับผิดชอบประสบความส า เร็จ
มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 
 2. ความส าคญัของการปฏิบตังิานทางการบญัชี 
  การปฏิบตังิานใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายนัน้ สิ่งส าคญั คือ บคุคลท่ี 
รับผิดชอบงานนัน้ ๆ จะต้องมีความสามารถในการปฏิบตังิานนัน้ได้เป็นอยา่งดี องค์ประกอบท่ีส าคญั 
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ประการหนึง่ท่ีเป็นปัจจยัของการปฏิบตังิานท่ีดีของแตล่ะบคุคลในองค์กรนัน่คือ ความสามารถจะเป็น 
เคร่ืองก าหนดสมรรถนะ (Capacity) ของบคุคลในการท างานเพื่อองค์กร ความสามารถเป็นอิทธิพลท่ี
มีผลตอ่ลกัษณะของตวับคุคล ผลงานขององค์กรจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ จงึขึน้อยูก่บัความสามารถ
ของตวับคุคลในองค์กร  (ธงชยั สนัตวิงษ์, 2546 : 19 ; อ้างอิงมาจาก  Hunt, 1979 : 1) ซึง่การ
ปฏิบตังิานทางบญัชีท่ีดีได้นัน้จะสง่ผลให้ข้อมลูทางบญัชีมีประโยชน์ตอ่สว่นงานหรือองค์การ
ภายนอกเพราะความส า คญัของการบญัชีหลกัใหญ่  ๆ ก็คือเป็นแหลง่ข้อมลูของธุรกิจท่ีจะแสดงให้
เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจ เชน่ ผู้ เป็นเจ้าของกบัพนกังานหรือเจ้าของธุรกิจกบัผู้ลง ทนุ เจ้าหนี  ้หรือ
ธนาคารท่ีจะพิจารณาให้สินเช่ือหรือแม้กระทัง่การส่ือความหมายระหวา่งธุรกิจด้วยกนัเอง  ดงันัน้
ข้อมลูทางการบญัชีจงึมีความส าคญั ดงันี ้(สทุธิรักษ์ ถมยาศริิกลุ, 2545 : เว็บไซต)์ 
   2.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคมุอยา่งใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบ กพร่อง
อยา่งใดอยา่งหนึง่ก็อาจแก้ไขได้ทนัที 
   2.2 เพ่ือชว่ยให้เจ้าของกิจการนาข้อมลูทางการบญัชีไปเป็นแนวทางในการก าหนด 
นโยบายและการตดัสินใจ 
   2.3 เพ่ือชว่ยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการในขณะใดขณะหนึง่วา่กิจการมี 
สินทรัพย์หนีส้ิน และสว่นของเจ้าของเป็นจ านวนเทา่ไร 
    
   2.4 เพ่ือชว่ยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการในขณะใดขณะหนึง่วา่  กิจการมีผล
การด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา กิจการมีก าไรหรือขาดทนุเป็นจ านวนเทา่ไร 

2.5 เพ่ือประโยชน์ในการเพิ่มทนุหรือลดทนุ ตลอดจนการขอสินเช่ือจากธนาคารเพ่ือ 
ขยายกิจการ 

2.6 เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานส าคญัในการค านวณภาษีได้อยา่งถกูต้องตามความเป็น 
จริง 

2.7 เพ่ือให้บคุคลภายนอกใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาความมัน่คงของ 
กิจการ 

 
 3. การจ าแนกความสามารถในการปฏิบตังิาน 
  ความสามารถหรือความความช านาญในการปฏิบตังิานทางบญัชี สามารถแบง่ได้ 5  
ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้(ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ, 2549 : 73-76) 
   3.1 ระดบัท างานได้ คือ สามารถท างานในหน้าท่ีเฉพาะหน้าท่ีใดหน้าท่ีหนึง่ หรือ 



18 
 

ถ้าใช้เกณฑ์ระดบัการศกึษาให้พิจารณาจากวฒุิการศกึษา  ตัง้แตม่ธัยมศกึษาตอนปลายถึงระดบั
ปริญญาตรี เชน่ พนกังานบคุคลท าหน้าท่ีคดัเลือกผู้สมคัร  (Screening and Selection) พนกังาน
บญัชี พนกังานการเงิน ฯลฯ 

   3.2 ระดบัท างานเป็น คือ รู้หน้าท่ีนัน่เอง อธิบายให้เข้าใจชดัเจน ก็คือ มีความรู้  
ความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนกา รท างานพอสมควร  ซึง่เกิดจากประสบการณ์ท่ีเคยท า มาก่อน 
ถ้าพิจารณาจากการศกึษาสายอาชีพควรเร่ิมตัง้แตร่ะดบั  ปวส. และได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัจิริง  
เชน่ ชา่งแกะสลกั ชา่งเขียนแบบ  พนกังานห้องสมดุ  ฯลฯ แตถ้่าพิจาณาจากการศกึษาสายอาชีพควร
เร่ิมในระดบัปริญญาตรีถึงระดบัปริญญาโท  ท่ีมีประสบการณ์การท า งานท่ีสามารถทางานได้อิสระ
ระดบัหนึง่โดยไมต้่องการค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชา 
   3.3 ระดบัท างานเก่ง คือ มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน  มีประสบการณ์ตรงกบั
งาน  หรือผา่นหลกัสตูรการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการ  มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาของงาน
เน่ืองจากฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบมาโดยตรง  จงึสามารถแก้ปัญหางานได้  มีความสามารถในการ
ประยกุต์ ความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาในงานได้  ซึง่ถ้าพิจารณาจากการศกึษา  คือ จะเร่ิม
จากผู้จบระดบัปริญญาเอกหรือผา่นหลกัสตูรการอบรมระดบัสงู 
   3.4 ระดบัเช่ียวชาญในงาน  คือ มีความเช่ียวชาญทัง้ทฤษฎี  เทคนิคและการปฏิบตัิ
โดยสามารถประยกุต์ความรู้ความสามารถใช้กบังานได้อยา่งดี  เหมาะสมกบัจงัหวะเวลาและเง่ือนไข
(Time and Conditions) เชน่ นกัการธนาคารอาวโุส นกัเศรษฐศาสตร์ระดบัประเทศ  หรือนกัทัง้หลาย
ท่ีองค์กรระดบัแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับผิดชอบทางการบริหารงาน  โดยบคุคลเหลา่นีต้้องเป็นท่ียอมรับอยา่ง
กว้างขวางจากบุคคลภายนอกองค์กรโดยทัว่ไป  กลา่วคือ องค์กรจะมอบหมายให้รับผิดชอบจดัการ
งานหน้าท่ีหลกัขององค์กร เชน่ ธุรกิจการเงิน การบริหารธุรกิจบริการของบริษัทการบริหารเทคโนโลยี  
หรือกฎหมาย  ฯลฯ หรือความช านาญในระดบันีอ้าจเป็นผู้ เช่ียวชาญงานเฉพาะด้าน  เชน่ นกับญัชี
ภาษี หรือมีความรู้อยา่งลกึซึง้ในเร่ืองกฎหมายใดกฎหมายหนึง่  เชน่ กฎหมายมหาชน  กฎหมาย
เอกชน หรือเป็นผู้ เช่ียวชาญกฎหมายแรงงาน เป็นต้น 
   3.5 ระดบัมืออาชีพ  คือ รู้แจ้งเห็นจริงในแก่นสาระของงานท่ีรับผิดชอบ  รู้และเข้าใจ
ทัง้ในเนือ้หาสาระและการปฏิบตัิ  (Substance and Procedures) สามารถประยกุต์ใช้ความรู้นัน้ได้
อยา่งชาญฉลาด  สว่นใหญ่แล้วเป็นงานท่ีต้องอาศยัความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  เชน่ งาน
วิทยาศาสตร์ งานกฎหมาย หรือ งานวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นต้น 
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 4. การปฏิบตังิานทางการบญัชี 
  นกับัญชีเป็นบคุคลท่ีมีต า แหนง่สงูสดุทางด้านฝ่ ายบญัชีและเป็นผู้ มีหน้าท่ีจดัท า บญัชี
และรายงานการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพ่ือให้งบการเงินมีความถกูต้อง  รวดเร็ว เช่ือถือ
ได้ทนัตอ่เหตกุารณ์  สามารถน า ไปใช้ในการตดัสินใจและเป็นข้อมลูแสดงสภาพเศรษฐกิจหรือ
เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีแท้จริงของข้อมลู ดงันัน้ นกับญัชีท่ีเข้ามาปฏิบตังิานจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
ทางการปฏิบตังิานท่ีดีทางบญัชี  และมีการวางแผนท่ีดีสามารถจดัการหรือแก้ไขปัญหา  มีความ
กระตือรือร้นมีความคดิสร้างสรรค์  มีความเป็นผู้นา  และมีวิสยัทศัน์ในการท า งาน ท่ีส าคญัต้อง
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  ซึง่สง่ผลให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่ง
มีคณุภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และองค์กรใดสามารถสรรหานกับญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถดงึดดู
นกับญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถอยูใ่นองค์กรได้นานท่ีสดุ  การบริหารองค์การก็จะบรรลตุาม
วตัถปุระสงค์และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร (พรพรรณ เอกเผา่พนัธ์, 2532 : 19-23) งานของ 
นกับญัชีสามารถน าความรู้ทางการบญัชีมาปฏิบตังิานได้ 4 แขนง คือ  

   4.1 การบญัชีสว่นบคุคล (Private Accounting) หมายถึง งานบญัชีของกิจการ 
เจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นสว่นและบริษัทจ า กดั พนกังานท่ีท าบญัชีให้กิจการเหลา่นี  ้ เรียกวา่ เป็นการ
ท าบญัชีสว่นบคุคล จงึแบง่ความรับผิดชอบออกเป็นหลายระดบั คือ 
    4.1.1 พนกังานท าบญัชี (Bookkeeper) มีหน้าท่ีบนัทกึข้อมลูทางการเงินตา่ง  ๆ
จนถึงขัน้ท างบการเงิน 

 4.1.2 สมห์ุบญัชี (Chief Accountant) เป็นผู้ควบคมุการปฏิบตังิานของพนกังาน 
ท าบญัชีอีกขัน้หนึง่  รับผิดชอบตรวจสอบความถกูต้องของการบนัทกึรายการทางการเงิน  การจดัท า
งบการเงิน  เสนอรายงานทางการบญัชี  ตลอดจนข้อแนะนาหรือแนวทางแก้ปัญหาทางการบญัชีด้วย
ส าหรับกิจการขนาดเล็ก เชน่ เจ้าของคนเดียว  หรือ ห้างหุ้นสว่น  พนกังานท าบญัชีและสมห์ุบัญชีอาจ
เป็นคนเดียวกนัได้เพราะงานไมม่ากนกั 

 4.1.3 ผู้อ านวยการบญัชี (Controller) ในกิจการขนาดใหญ่ เชน่ บริษัท อาจมี 
ต าแหนง่นีข้ึน้มา  ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูรับผิดชอบงานด้านบญัชีทกุชนิดของกิจการ  เชน่ ระบบ
บญัชีการจดัท า งบประมาณ  ซึง่ต าแหนง่นีส้งูกวา่สมห์ุบญัชี  นอกจากต าแหนง่ท่ีกลา่วมาแล้วยงัมี
ต าแหนง่ของนกับญัชีในแขนงของการบญัชีสว่นบคุคลอีก 
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 4.1.4 นกับญัชีต้นทนุ (Cost Accountant) ต าแหนง่นีจ้ะมีในกิจการท่ีผลิตสินค้า  
เชน่ กิจการโรงงานตา่ง  ๆ ซึง่จ าเป็นต้องมีนกับญัชีต้นทนุ  เพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกบัการค า นวณต้นทนุ
ในการผลิต ตลอดจนรวบรวมวางแผนและรายงานข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุในการผลิตสินค้าเพ่ือ น าไป
ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิตการขายสินค้าสาหรับผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป 

   4.1.5 ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ต าแหนง่นีจ้ะมีเฉพาะกิจการขนาด 
ใหญ่เทา่นัน้ เน่ืองจากมีการแบง่งานความรับผิดชอบหลายฝ่าย  จงึต้องอาศยัผู้ตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ดแูลตรวจสอบการปฏิบตังิานทกุฝ่ายวา่เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกิจการหรือไม่  งาน
หลกัของผู้ตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวกบังานบญัชีก็คือ  การตรวจสอบและประเมินผลระบบบญัชีของ
กิจการวา่มีประสิทธิ ภาพเพียงไร  พร้อมท่ีเสนอแนะการเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบบญัชีให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากนีง้านของผู้ตรวจสอบภายในยงัครอบคลมุไปถึงการดแูลรักษาสินทรัพย์
ของกิจการให้ใช้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วย 

  4.1.6 ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษี (Tax Specialist) นกับญัชีท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีต าแหนง่ 
นีจ้ะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองภาษีเป็นอยา่งดี เน่ืองจากจะต้องรับผิดชอบในเร่ืองการเสียภาษี
ของกิจการ  ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน า ในเร่ืองผลกระทบในเร่ืองภาษีท่ีจะเกิดขึน้เม่ือมีการ
ตดัสินใจใหม่  ๆ ของฝ่ายบริหาร  หรือเม่ือมีกฎหมายภาษีอากรออกมาใหม่  ๆ นกับญัชีแขนงนีจ้ะต้อง
ให้ค าปรึกษาแนะนาในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่กิจการได้ ต าแหนง่นีเ้ก่ียวกบัการเสียภาษีเป็นสว่นใหญ่
ฉะนัน้กิจการท่ีจะมีต าแหนง่นีไ้ด้ต้องเป็นกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ มีผลก าไรมาก ซึง่ต้องรับภาระการเสีย
ภาษีสงู 

 4.1.7 ผู้ เช่ียวชาญด้านงบประมาณ (Budget Specialist) กิจการขนาดใหญ่เชน่  
บริษัทจ ากดั จงึจะมีต า แหนง่นี  ้ นกับญัชีท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีต า แหนง่นีจ้ะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้  ความ
เช่ียวชาญในการจดัท า งบประมาณของกิจการ  พร้อมท่ีจะให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า แก่หนว่ยงาน
ตา่ง ๆ ในการจดัท างบประมาณของหนว่ยงานประจ าปี งานในหน้าท่ีนีส้ว่นใหญ่เก่ียวเน่ืองกบั การจดั
ทางบประมาณในเร่ืองการก า หนดแบบฟอร์มงบประมาณของหนว่ยงานตา่ง  ๆ ให้เหมาะสม   เข้าใจ
ง่าย นอกจากนีย้งัมีหน้าท่ีในการวิเคราะห์ผลการปฏิบตังิานจริงกบังบประมาณในกรณีท่ีเกิด  ผล
แตกตา่งจากงบประมาณจะต้องหาสาเหตแุละเสนอแนวทางแก้ไขด้วย 

   4.2 การบญัชีสาธารณะ (Public Accounting) หมายถึง นกับญัชีท่ีประกอบอาชีพ 
อิสระ จดัตัง้ส านกังานขึน้ อาจอยูใ่นรูปกิจการเจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นสว่น  หรือบริษัท ให้บริการงาน
ด้านบญัชีให้กบับคุคลทัว่ไป หรือห้างร้านท่ีมิได้ทาบญัชีเอง โดยให้บริการหลายด้าน ดงันี ้
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    4.2.1 ให้บริการในด้านการบญัชี  (Accounting Service) คือ รับจดัท าบญัชี
ให้กบัธุรกิจตา่ง ๆ ตลอดจนการวางระบบบญัชี  การจดัทางบการเงิน  และการจดัทางบประมาณ  เป็น
ต้น 

 4.2.2 ให้บริการด้านการสอบบญัชี (Auditing Service) ซึง่งานด้านนีเ้ป็นงาน 
หลกัของนกับญัชีอิสระ  ผู้ ท่ีจะท า หน้าท่ีด้านการสอบบญัชีได้นัน้จะต้องมีคณุสมบตัติาม
พระราชบญัญตัผิู้สอบบญัชี  พ.ศ. 2506 มาตรา 15 ได้เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  มีใบรับอนญุาต
จากทางราชการให้เป็นผู้สอบบญัชี  (Auditor) โดยกิจการทกุประเภทท่ีเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมาย
จะต้องมีผู้สอบบญัชี รับอนญุาตเข้าท าการตรวจสอบสมดุบญัชี  เอกสาร ข้อมลูทางการเงิน  เพ่ือท่ีจะ
ใช้ค า รับรองและออกความเห็นเก่ียวกบังบการเงินวา่กิจการได้ใช้วิธีการบญัชีซึง่เป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปหรือไม่  งบการเงินแสดงฐานะของกิจการตลอดจนผลของการด า เนินงานถกูต้องนา่เช่ือถือ
เพียงไร  ซึง่รายงานความเห็นของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตนีเ้ป็นท่ีเช่ือถือได้เป็นหลกัประกนัให้ผู้ใช้
ประโยชน์จากงบการเงินของกิจการไมห่ลงผิด  เน่ืองจากผู้สอบบญัชีท่ีให้ค า รับรองและแสดง
ความเห็นเก่ียวกบังบการเงินนัน้  เป็นนกับญัชีอิสระมิได้มีสว่นได้เสียหรือเป็นพนกังานของกิจการท่ี
รับรองงบการเงินนัน้ 

     4.2.3 ให้บริการด้านภาษี (Tax Service) นกับญัชีท่ีท าหน้าท่ีบริการด้านภาษีแก่ 
กิจการทัว่ไปนีเ้ป็นนกับญัชีอิสระเชน่เดียวกบัการท า หน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี  กิจการตา่ง  ๆ สามารถมา
รับบริการโดยให้นกับญัชีอิสระนีค้ า นวณภาษีย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีแทนกิจการ  ตลอดจน
สามารถมาขอค าปรึกษาและการแก้ไขปัญหาทางภาษีอากรได้อีกด้วย 

  4.2.4 ให้บริการด้านอ่ืน ๆ (Other Service) การให้บริการด้านอ่ืน ๆ ของนกับญัชี 
อิสระนีมี้ขอบเขตกว้างขวาง  เชน่ ให้บริการในเ ร่ืองแนวทางและวิธีการจดทะเบียนจดัตัง้กิจการห้าง
หุ้นสว่นหรือบริษัทจ า กดั ตลอดจนการให้ค า ปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริหารกิจการในเร่ืองการจดัระบบ
การบริหารงาน การบริหารการเงิน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ของกิจการด้วย 

   4.3 การบญัชีรัฐบาล (Government Accounting) หมายถึง การบนัทกึรายการเงิน 
ของแผน่ดนิ ซึง่ประกอบด้วยการรับจา่ยหรือโอนบญัชีแล้วผา่นรายการโดยแยกออกเป็นประเภทและ
เม่ือสิน้ปีงบประมาณจะมีการสรุปผลเก่ียวกบัรายการทางการเงินตา่ง  ๆ ของรัฐบาลเสนอฝ่ายบริหาร  
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการทางานและผลสรุปนัน้จะเป็นเคร่ืองมือและข้อมลูแก่ฝ่ายนิตบิญัญตัิ
และฝ่ายบริหาร  ในการวางแผนและควบคมุการปฏิบตังิานเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ
ประเทศ ระบบบญัชีของรัฐบาลแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ 
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  4.3.1 ระบบบญัชีของรัฐบาล ซึง่แบง่เป็น 
      4.3.1.1 การบญัชีสว่นกลาง ซึง่กรมบญัชีกลางรับผิดชอบจดัวางระบบบญัชี 

และบนัทกึบญัชีรับจา่ยเงินระหวา่งคลงักบัสว่นราชการในกรุงเทพ  และบนัทกึบญัชีรับจา่ยเงิน
ระหวา่งกรมบญัชีกลางกบัคลงัจงัหวดั คลงัอ าเภอ 

4.3.1.2 การบญัชีสว่นภมูิภาค คลงัจงัหวดัหรือคลงัอ าเภอจะเป็นผู้บนัทกึ 
บญัชีรับจา่ยเงินระหวา่งคลงัจงัหวดักบัสว่นราชการในสว่นภมูิภาคและบนัทกึบญัชีรับจา่ยเงิน
ระหวา่งคลงัจงัหวดักบักรมบญัชีกลาง   การบญัชีรัฐบาลสว่นกลางเม่ือรวมกบัการบญัชีรัฐบาลสว่น
ภมูิภาคเข้าด้วยกนัแล้วจะเป็นการบญัชีของรัฐบาลไทยทัง้ประเทศ 

4.3.2 ระบบบญัชีสว่นราชการ ซึง่จะมีทัง้ระบบบญัชีสว่นราชการ สว่นกลาง 
และสว่นราชการสว่นภมูิภาค  มีหน้าท่ีบนัทกึบญัชีรับจา่ยเงินระหวา่งสว่นราชการด้วยกนั  ระหวา่ง
สว่นราชการกบัคลงั  และการรับจา่ยเงินระหวา่งสว่นราชการกบัเอกชน  การบนัทกึบญัชีของแตล่ะ
สว่นราชการนีแ้ยกกนัเป็นเอกเทศ และมิใชเ่ป็นการบญัชีของรัฐบาลไทย  ระบบบญัชีสว่นราชการนี ้จะ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัใิห้ปฏิบตัเิหมือนกนั  โดยรัฐบาลจดัพิมพ์เป็น  “คูมื่อการบญัชีสว่นราชการ ”
เพ่ือให้สว่นราชการทกุแหง่ถือเป็นแนวปฏิบตัผิู้ ท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีทางด้านบญัชีรัฐบาลหรือบญัชีสว่น
ราชการก็คือ  นกับญัชีท่ีเป็นข้าราชการในหนว่ยงานของรัฐนัน่เอง  นอกจากนีย้งัมีหน่ วยงานปฏิบตัิ
หน้าท่ีตรวจสอบการท า บญัชีของสว่นราชการตา่ง  ๆ อีกด้วย คือ สานกังานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดนิ (ส.ต.ง.) ซึง่ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบก็คือ  นกับญัชีท่ีเป็นข้าราชการประจ า นัน่เองงานของนกั
บญัชี ในหนว่ยราชการยงัรวมถึงการจดัท า งบประมาณรายรับรายจา่ยของสว่นราชการและของ
ประเทศ ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของส านกังบประมาณด้วย 

4.4 การบญัชีเพ่ือการศกึษา (Accounting Education) งานด้านนี ้คือการเผยแพร่ 
ความรู้ทางด้านบญัชี  โดยการสอนหรือฝึกอบรมผู้ ท่ีจะเป็นนกับญัชีทัง้หลาย  อาชีพด้านนีไ้ด้แก่  
อาจารย์  หรือวิทยากรทางด้านบญัชี  นอกจากนีย้งัรวมไปถึงงานวิจยัทางการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบ การบญัชี และการวิเคราะห์ปัญหาและข้อโต้แย้งทางการบญัชีอีกด้วย 
 
  5. การปฏิบตังิานทางการบญัชี 
   การปฏิบตังิานทางการบญัชี เป็นพฤตกิรรมท่ีบคุคลปฏิบตัเิพ่ือให้ภาระหน้าท่ีท่ี 
ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จตามระบบบญัชี  ซึง่เป็นเคร่ืองมือส า คญัชนิดหนึง่ของการบริหาร
การเงินท่ีใช้ ควบคมุการใช้จา่ยเงินตามระเบียบส า นกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาได้
ประกาศใช้ระเบียบ ส านกังาน  คณะกรรมการการอาชีวศกึษาวา่ด้วยการบริหารสถานศกึษา  พ.ศ. 
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2552 หมวดท่ี 2ข้อท่ี 17 หน้าท่ีปฏิบตังิานการบญัชีโดยการปฏิบตังิานบญัชีนัน้ชีใ้ห้เห็นถึงคณุภาพ
และผลผลิตของงาน ผู้ปฏิบตังิานจะท า งานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมีคณุภาพและประสิทธิภาพ
การปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดีนัน้  จะต้องมีการปรับปรุงงานอยา่งมีคณุภาพและตอ่เน่ือง  ซึง่
สามารถจ าแนกดงัตอ่ไปนี ้(สมใจ ลกัษณะ, 2543 : 282-283) 
   5.1 การวางแผนการบริหารงาน  (Planning Administration) เป็นขัน้เตรียมการ
ปฏิบตังิาน  ซึง่ควรด าเนินการเตรียมไว้แม้ยงัไมเ่กิดขึน้ก็ตาม  ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตังิาน  
คือ ก าหนดวิธีการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไขในสิ่งท่ีพบวา่มีจดุออ่นข้อบกพร่อง  รวมถึงการปรับปรุงใน
สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้อบกพร่อง ขอบขา่ยการด าเนินงาน คือ 

     5.1.1 ระบโุอกาสของการปรับปรุงในสิ่งตา่ง ๆ 
     5.1.2 ท าเอกสารรายงานสภาพการณ์ปัจจบุนั 
     5.1.3 ก าหนดวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายของสภาพท่ีพงึปรารถนาท่ี 

ต้องการให้เกิดขึน้หลงัจากปรับปรุงแล้ว 
     5.1.4 นิยามขอบเขตของความพยายามปรับปรุง และแผนการปรับปรุง 

   5.2 การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ (Operation of the System) หมายถึงเป็นการ 
ลงมือปฏิบตัติามแผนการบริหารงาน  หรือตามวตัถปุระสงค์  เพ่ือให้มีการปฏิบตัอิยา่งจริงจงั เก่ียวกบั
การด าเนินงานตามแผนขัน้ลงมือปฏิบตัติามแผนการปรับปรุง วตัถปุระสงค์ของขัน้ตอนนีเ้พ่ือให้มีการ
ปฏิบตัอิยา่งจริงจงัในการปรับปรุงคณุภาพ กิจกรรมในขัน้นีจ้ะเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานทัง้ปวงตาม
แผน มีข้อแนะน าการปฏิบตัใินขัน้นีว้า่ ควรเร่ิมต้นปรับปรุงในวงแคบ  (Small Scale) ในกระบวนการท่ี
ไมก่ว้างขวางนกั  เพ่ือให้สะดวกตอ่กา รควบคมุได้เตม็ท่ี  และอาจถือโอกาสเป็นการทดลองในเขตเขต
แคบ ๆ ในงานเล็ก ๆ ก่อน เม่ือได้ผลจงึขยายผลเตม็รูปตอ่ไป 

5.3 การตดิตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หมายถึง  การ 
ตดิตามตรวจสอบ  ประเมินการปฏิบตังิาน  และผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิ  ในการปรับปรุงแก้ ไข
คณุภาพของงาน  วตัถปุระสงค์ส า คญัคือ การศกึษาหาข้อมลูท่ีแสดงสภาพจริงของผลการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือตดัสินการได้ผล  หรือการไมไ่ด้ผลในสิ่งตา่ง  ๆ ท่ีเคยมีแผนปรับปรุงการด า เนินงานไว้  
กิจกรรมส าคญัในขัน้นีจ้ะเก่ียวข้องกบัการตดิตาม  ประเมิน บนัทกึผล วิเคราะห์ และสรุปสิ่งท่ีได้ผล
คณุภาพและระบสุิ่งท่ียงัไมไ่ด้ผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

5.4 การปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง (Continuous Improvement) หมายถึง การน า 
ข้อมลูการตดิตามและการประเมินมาพฒันามาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งท่ีเป็นจดุออ่นหรือข้อบกพร่องใน
คณุภาพวตัถปุระสงค์คือการ ปรับปรุงในสิ่งท่ีข้อมลูหลกัฐานวา่บกพร่องการปรับปรุงงานอยา่ง
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ตอ่เน่ือง เป็นขัน้น าข้อมลูท่ีได้รับจากขัน้ตดิตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งท่ีเป็นจดุออ่น  
หรือข้อบกพร่องในคณุภาพ  วตัถปุระสงค์ของขัน้ตอนนีคื้อ  การปรับปรุงในสิ่งท่ีมีข้อมลูหลกัฐานวา่
บกพร่องให้มีคณุภาพเป็นท่ีนา่พอใจ   โดยไมท่อดทิง้ให้เกิด สภาพตกต ่า  กิจกรรมส าคญัจะเก่ียวกบั
การปรับปรุงแผน  ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบตัใิช้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือชว่ยเพิ่มความส าเร็จของการ
ด าเนินงานพฒันาคณุภาพจากการปฏิบตังิานท่ีดี  จะต้องมี  4 ขัน้ตอน ซึง่การปฏิบตังิานบญัชีท่ีมี
ประสิทธิภาพได้นัน้  จะต้องมีองค์ประกอบท่ีส า คญัท่ีสามารถปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดีได้  นัน่คือ  
ต้องวางแผนการปฏิบตังิาน  ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ตดิตามและประเมินผล  และปรับปรุงการ
ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่องค์ประกอบเหลา่นีมี้คณุประโยชน์ชว่ยให้องค์กรมีวิธีการท่ีดีใน การ
พฒันาคณุภาพผา่นทางการประเมิน ตรวจสอบ และน าผลการประเมินตรวจสอบมาใช้เพ่ือ 
การแก้ไขปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ (สมใจ ลกัษณะ, 2543 : 282-283)  
 
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 
 1. ความหมายของประสิทธิภาพการท างาน 
  ในการปฏิบตังิานขององค์การใดๆ นัน้ ความส าเร็จจะขึน้อยูก่บัความสามารถในการน า 
องค์การไปสูเ่ป้าหมายและการให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิ งานของผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นส า คญั 
ดงันัน้ ผู้น าองค์การท่ีมีประสิทธิภาพจงึมีความจ าเป็นส า หรับองค์การตา่งๆ  และเป็นกญุแจหลกั  ใน
การสร้างความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั  และท าให้เกิดทุ นทางปัญญาดงัค า กลา่วของ  John C. 
Maxwell  กลา่ววา่  “ความสามารถในการเป็นผู้น า มกัจะเป็นตัวก าหนดความมีประสิทธิภาพของ
องค์การและของบคุคล” (กีรต ิยศยิ่งยง, 2549 : 52) จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  มี
ผู้ให้ความหมายของประสิทธิภาพการท างาน ไว้ดงันี ้
  กระทรวงศกึษาธิการ (2542 : 49) ; ธงชยั สินตวิงษ์ (2539 : 315) และ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2543 : 198) ได้ให้ความหมายไว้วา่  ประสิทธิภาพการท า งาน 
(Work Efficiency) หมายถึง   การใช้ทรัพยากรท่ีใช้ไปกบัผลท่ีได้จากการท างานวา่ดีขึน้หรือไม ่ 
บริการถกูต้องรวดเร็วหรือไม ่ เทคนิคท่ีใช้สะดวกสบายกวา่เดมิคุ้มคา่และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสดุใน
ขณะท่ีต้องการผลงานมากท่ีสดุ (Efficiency is Do Things  Right)สามารถเปรียบเทียบเป็นร้อยละได้  
และตรงตามเป้าหมายขององค์กร   
  ปรีดา เป่ียมวารี (2543 : 29) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ประสิทธิภาพการท างาน  (Job  
Efficiency) หมายถึง 1) การท าความเข้าใจและก า หนดแนวคดิในการท า งานให้กระจา่งแจ้ง   2) การ
ใช้หลกัสามญัในการพิจารณาความนา่จะเป็นได้ของงาน  3) ค าปรึกษาแนะน า ต้องสมบรูณ์และ
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ถกูต้อง 4) ต้องรักษาด้วยความยตุธิรรม  5) ปฏิบตังิานด้วยความยตุธิรรม  6) การทางานต้องเช่ือถือ
ได้ มีความฉบัพลนั  มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนเป็นหลกัฐาน  7) งานควรมีลกัษณะแจ้งให้
ทราบถึงการด า เนินงานอยา่งทัว่ถึง  8) งานเสร็จทนัเวลา  9) ผลงานได้มาตรฐาน  10) การด าเนินงาน
สามารถยดึถือเป็นมาตรฐาน  11) ก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกสอนได้ 12) 
ให้บ าเหน็จรางวลัแก่งานท่ีดี 
  สมใจ ลกัษณะ (2543 : 7) ได้ให้ความหมายไว้วา่  ประสิทธิภาพการท า งาน หมายถึง 
เป็นเร่ืองขอ งการใช้ปัจจยัและกระบวนการในการด า เนินงานโดยมีผลผลิตท่ีได้รับเป็นตวัก า กบัการ
แสดงประสิทธิภาพของการด า เนินงานใด  ๆ อาจแสดงคา่ของประสิทธิภาพในลกัษณะการ
เปรียบเทียบระหวา่งคา่ใช้จา่ยในการลงทนุกบัผลก าไรท่ีได้รับ 
  สมใจ ลกัษณะ (2549 : 278) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ประสิทธิภาพการท างาน (Job  
Efficiency) หมายถึง การปฏิบตักิิจกรรม  การงาน อยา่งราบร่ืน  ครบถ้วน ประหยดัเวลาใช้ก าลงัและ
ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ เกิดการสญูเปลา่น้อยท่ีสดุ บคุคลท่ีมีประสิทธิภาพ จงึเป็นบคุคลท่ีพงึปรารถนา
ในสงัคมท่ีเขาเป็นสมาชิก และในองค์การท่ีเขาปฏิบตัหิน้าท่ีการงาน 

  Gibson และคณะ (สมใจ ลกัษณะ, 2549 : 279 ; อ้างถึงใน Gibson and  others,  
1988 : 37) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง อตัราสว่นของผลผลิตตอ่ปัจจยั
การวดัประสิทธิภาพจะวดัตวับง่ชีห้ลายตวัประกอบด้วยอตัราการได้ผลตอบแทนคา่ใช้จา่ยตอ่หนว่ย
ผลผลิต อตัราการสญูเปลา่สิน้เปลืองก ารใช้ทรัพยากรและอตัราสว่นของผลก า ไรตอ่คา่ใช้จา่ยในการ
ลงทนุ 

  Katz และ Kahn (สมใจ ลกัษณะ, 2549 : 279 ; อ้างถึงใน Katz and Kahn, 1978 :  
226) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ปัจจยัน าเข้าเปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ี
ได้นัน้จะท าให้การวดัประสิทธิภาพคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงในการบรรลเุป้าหมายขององค์กร
นัน้ปัจจัยตา่ง ๆ คือ การฝึกอบรม  ประสบการณ์ความรู้สกึผกูพนัมีความส า คญัตอ่ประสิทธิภาพของ
องค์กรด้วยท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินงาน 
  จากความหมายของประสิทธิภาพการท างานดงักลา่วข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ 
ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง การปฏิบตักิิจกรรมการงานอยา่งราบร่ืนครบถ้วนประหยดัเวลาทนั 
ตอ่เหตกุาร ณ์และใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ผลส า เร็จของงานมีคณุภาพถกูต้องเรียบร้อยสมบรูณ์  
บคุคลท่ีมีประสิทธิภาพจงึเป็นบคุคลท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีการงานท่ีพงึปรารถนาในสงัคมและในองค์การ
นัน้ๆ 
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 2. ความส าคญัของประสิทธิภาพการท างาน 
  ประสิทธิภาพในการท างานจะประสบความส าเร็จเป็นท่ีนา่พอใจ จ าเป็นต้องอาศยั 
ปรับเปล่ียนและสง่เสริมการพฒันาบคุลากรในองค์กรจากความรู้ ความคดิ หลกัการและแนวปฏิบตั ิ
ตัง้แตต้่น แสดงให้เห็นภาพสว่นประกอบตา่ง ๆ ของปัจจยัท่ีสง่เสริมนัน้ จากพฒันาประสิทธิภาพของ 
บคุคลในการท างาน เม่ือน าสว่นประกอบตา่ง ๆ มาสร้างภาพรวมเป็นการสรุปจะชว่ยเพิ่มความรู้ 

ความสามารถในการวางแผนด า เนินการทัง้ระดบั  องค์กร  และระดบับคุคล  ให้น าไปสูก่ารปฏิบตัิ
ชดัเจนยิ่งขึน้  ซึง่องค์กรจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดจะขึน้กบัประสิทธิภาพของคนและองค์กร  
หมายถึง ในองค์กรหนึง่ ๆ การพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของตน และองค์กรจะต้องด า เนินไป
พร้อมกนัการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานเป็นประเดน็ท่ีต้องอาศยัความเข้าใจและระยะเวลาใน
การด าเนินงาน ท าให้เราต้องปรับกระบวนทศัน์  ท่ีมีตอ่การสร้างประสิทธิภาพในการท า งานและการ
น ามาประยกุต์ให้เป็นรูปธรรมโดยสามารถ แบง่วงจรการเพิ่มประสิทธิภาพการท า งานออกเป็น  4 
ขัน้ตอนได้แก่ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2543 : 203-205) 

2.1 การวดัประสิทธิภาพ (Measurement of Efficiency) 
การพฒันาประสิทธิภาพ ท่ีเป็นระบบและชดัเจนจะไมส่ามารถเกิดขึน้ได้  ถ้าเราไม ่

สามารถรับทราบวา่การด า เนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพเพียงใดและในระดบัใด  ดงันัน้เราจงึ
ต้องก า หนดแนวทางในการวดัประสิทธิภาพอยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาปัจจยัส า คญั (Key 
Factors) ท่ีมีอิทธิพลตอ่การด าเนินงานเพ่ือใช้ก า หนดเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการในการด า เนินงาน
การวดัประสิทธิภาพการท า งานของพนกังานในองค์กร  ท่ีพบเห็นบอ่ยๆ  คือจะตัง้เป็นดชันีชีว้ดั  
(KPI)ขึน้มา โดยดจูากงานท่ีรับผิดชอบของแตล่ะคน  แล้วหยิบงานท่ีส าคญัมาตัง้เป็นเป้าหมาย  เชน่ 
ฝ่ายขายของบริษัททัว่ไป  อาจจะก าหนดเป้ายอดขายตามชอ่งทางตา่งๆ  ผู้จดัการสาขาของธนาคาร
อาจจะก าหนดเป้าบตัรเครดติ  สินเช่ือบ้าน  ยอดเงินฝาก  รายได้คา่ธรรมเนียม  แตใ่นระยะหลงัได้เห็น   
การก าหนดการวดัผลเป็นคะแนนมากขึน้  โดยแปลงตวัท่ีจะนามาวดัเป็นคะแนน  เชน่ ยอดขายรายได้   
คา่ธรรมเนียม เป็นคะแนน  (โดยอาจให้น้าหนกัตามความส า คญัเพิ่มเข้าไป ) แล้วก าหนดการวดัผล
ตามคะแนนรวม  ปัจจบุนัหลายอตุสาหกรรมอาจมีดรรชนีท่ีสามารถนามาประยกุต์ในการวดั
ประสิทธิภาพ  เน่ืองจากมีการด าเนินงานและจดัท าฐานข้อมลูอยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้ในระดบัองค์การและ
อตุสาหกรรม  ซึง่จะชว่ยให้ธุรกิจสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพ  ถึงแม้
ธุรกิจจะไมมี่ข้อมลูเบือ้งต้นในการสร้างเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพเราก็สามารถพิจารณาสร้าง
เคร่ืองมือวดัจากการพิจารณาปริมาณผลลพัธ์กบัปัจจยันาเข้าท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินงาน 
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2.2 การประเมินประสิทธิภาพ (Evaluation of Efficiency) 
น าข้อมลูจากการวดัผลการด าเนินงานกบัมาตรฐานท่ีก าหนดมาเปรียบเทียบ 

ประเมินและวิเคราะห์กบัข้อมลู เพ่ือหาความแตกตา่ง สาเหตขุองการด้อยประสิทธิภาพ  และแนวทาง
ในการวางแผนพฒันาประสิทธิภาพตอ่ไป  ซึง่ทาการเปรียบเทียบผลการด า เนินงานใน  2 ลกัษณะ
ได้แก่ 

    2.2.1 การเปรียบเทียบในแตล่ะชว่งเวลา โดยพิจารณาผลการด าเนินงานในแตล่ะ 
ชว่งเวลาวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร ซึง่จะสะท้อนความก้าวหน้าหรือถอยหลงัของธุรกิจ 

     2.2.2 การเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานวา่มี 
ความใกล้เคียงกบัเป้าหมายท่ีต้องการเพียงใด  เพ่ือพิจารณาวา่การด า เนินงานมีความสอดคล้องกบั
แผนอยา่งไร เกิดความแตกตา่งอยา่งไร และสมควรปรับปรุงแก้ไขอยา่งไร 

2.3 การวางแผนพฒันาประสิทธิภาพ (Planning for Efficiency Improvement) 
น าข้อมลูจากการประเมินและการวิเคราะห์ความแตกตา่งมาประกอบการก าหนด 

แผนการพฒันาประสิทธิภาพขององค์การ  อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีเรียกวา่  “แผนปฏิบตัิ (Action Plan)”
โดยก า หนดรายละเอียดของเป้าหมาย  วิธีการ  และขัน้ตอนท่ีชดัเจน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัสิามารถ
ด าเนินงานอยา่งถกูต้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย 

2.4 การพฒันาประสิทธิภาพ (Plan Implementation) 
เร่ิมด าเนินการตามแผนโดยมอบหมายให้มีผู้ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบโดยตรง 

ตลอดจนอ านาจในการตดัสินใจ และสัง่งานท่ีชดัเจนเพ่ือให้การด า เนินงานเป็นระบบและมีรูปแบบท่ี
ชดัเจนสามารถตดิตามประเมินผลและปรับปรุงให้เหมาะสมได้ในอนาคต 
 
 3. ลกัษณะของการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน 
  ประสิทธิภาพการท างานไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัต ารา หรืออาศยัประกาศนียบตัร หรือปริญญา 
ของสถาบนัแตอ่ยา่งเดียว  หากต้องอาศยัประสบกา รณ์ ความชดัเจนเฉพาะตวัทัง้ภายในและ
ภายนอกเป็นพืน้ฐานส า คญั เพราะต้องรู้ในเร่ืองเทคนิคการท า งานตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ดงันัน้ การ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การท างานร่วมกนั  บคุลากรจะต้องมีพฤตกิรรมในการท า งานท่ี
แสดงออกถึง ลกัษณะส าคญั 11 ประการท่ีเรียกวา่  “Building Blocks” ลกัษณะดงักลา่วได้แก่  
(Woodcock and Litt, 1989 : 116) 

3.1 มีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพ้องต้องกนั (Clear Objectives  
and Agreed  Goal) 
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3.2 ความเปิดเผยตอ่กนัและการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา (Openness and  
Confrontation) ซึง่ความเปิดเผยตอ่กนัของบคุลากรเป็นสิ่งส าคญัตอ่การท า งานร่วมกนั  การท างานท่ี
มีประสิทธิภาพบคุลากรจะต้องกล้าแสดงความคดิเห็นอยา่งเปิดเผย  กล้าเผชิญหน้าชว่ยแก้ปัญหา
อยา่งเตม็ใจและจริงใจ  การท างานท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมองไปท่ีความเช่ือถือวา่มีความเข้าใจซึง่
กนัและกนั  สามารถพดู คยุกนัแล้วไมเ่กิดปัญหาตอ่ตนเอง  และการท า ความเข้าใจซึง่กนัและกนั
หมายถึง การท่ีบคุคลหนึง่พยายามท า ความเข้าใจในพฤตกิรรม  ทศันะ และความต้องการของบคุคล
อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการให้อภยั รู้จกัผอ่นสัน้ผอ่นยาวในการปฏิบตังิานตอ่กนั 

3.3 การสนบัสนนุและความไว้วางใจตอ่กนั (Support and Trust) ในการท างาน 
อยา่งใดอยา่งหนึง่แล้วไมส่ามารถจะได้รับคว ามส า เร็จอยา่งดีท่ีสดุได้  ถ้าบคุลากรไมมี่ความรู้สกึ
ปกป้องงานท่ีเขารับผิดชอบการทางานก็ขาดประสิทธิภาพ 

3.4 การร่วมมือและการใช้ความขดัแย้งในทางสร้างสรรค์ (Cooperation and  
Conflict) หมายถึง  การท่ีแตล่ะคนเม่ือได้รับมอบหมายงา นและพร้อมท่ีจะเก่ียวข้องกบัการท า งาน
ร่วมกนั พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 

3.5 กระบวนการท างานและการตดัสินใจถกูต้องและเหมาะสม (Sound Working 
and Decision Procedures) การท างานท่ีมีประสิทธิภาพนัน้  จะคดิถึงผลงานเป็นอนัดบัแรก   สว่น
วิธีการท างานเป็นอนัดบัรอง ดงันัน้ ก่อนท่ีจะตดัสินใจ จดุมุง่หมายควรจะต้องมีความชดัเจนประกอบ
กบัสมาชิกทกุคนมีความเข้าใจอยา่งดี จดุมุง่หมายท่ีชดัเจนเป็นหวัใจส าคญัเพราะจะสามารถป้องกนั
การเข้าใจผิด  และป้องกนัการโต้เถียงกนัในการตดัสินใจสัง่การ  บคุลากรท่ีดีมีความสามารถในการ
รวบรวมข้อมลูอยา่งรวดเร็วและอธิบายเพ่ือหาทางเลือกตา่งๆได้ถกูต้อง 

3.6 ภาวะผู้นาท่ีเหมาะสม (Appropriate Leadership) ในการท างานท่ีเหมาะสม 
นัน้จะไมมี่ทีมไหนท่ีต้องการผู้น าท่ีถาวร หนว่ยงานท่ีพฒันาแล้วจะถกูเปล่ียนภาวะผู้น า ให้เป็นไปตาม
สถานการณ์  หมายความวา่  จะมีการผลกัดนัเปล่ียนหมนุเวียนกนัเป็นผู้นาภายในกลุม่ตลอดเพราะ
การท างานท่ีดีนัน้จะต้องดงึความสามารถของบคุคลออกมา มิใชผู่้นาเป็นผู้ท าเสียเองผู้น า ทีมควรเป็น
ผู้ ชีแ้นะประเดน็ส าคญั 

3.7 การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการท างาน (Regular Review) ในการ 
ท างานเป็นทีม  ทีมงานท่ีดีไมเ่พียงแตด่จูากลกัษณะของทีม  และบทบาทท่ีมีอยูใ่นองค์กรเทา่นัน้ แต่
ต้องดวูิธีการท า งานด้วย  การทบทวนงานจะท า ให้บคุลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีท า รู้จกัคดิ
ปรับปรุงวิธีการ 
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3.8 การพฒันาตนเอง (Individual Development) คือ ในการท างานท่ีมี 
ประสิทธิภาพการพฒันาทกัษะตา่งๆ  ของแตล่ะคน  จะกระท า เชน่นีจ้ะได้ผลดี  องค์การมกัจะมอง
ทกัษะและความรู้ท่ีแตล่ะคนมีอยู ่แล้วก็ท าการฝึกฝนอบรมเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้ 

3.9 ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกลุม่ (Sound Inter - Group Relation)เป็นลกัษณะท่ี 
บง่ชีไ้ ด้วา่การท า งานมีประสิทธิภาพ  เพราะในการท า งานร่วมกนัเป็นทีม  แม้วา่ทีมงานจะมี
คณุลกัษณะท่ีดีเพียงใด  แตถ้่าหากขาดความสมัพนัธ์  ท่ีดีระหวา่งกลุม่หรือระหวา่งบคุคลในกลุม่แล้ว  
ความส าเร็จของการท างานก็จะมีอปุสรรค 

3.10 การก าหนดบทบาทของสมาชิกอยา่งชดัเจน (Balanced Roles) หมายถึง  
สมาชิกในทีมแตล่ะคนจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง  มีการจดัแบง่หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  ในการท า กิจกรรมตา่งๆขององค์การ  ทกุคนต้องรู้วา่  ใครทาหน้าท่ีอะไร  เพ่ือก าหนด
พฤตกิรรมของ สมาชิกอยา่งชดัเจน 

3.11 การตดิตอ่ส่ือสารท่ีดี (Good Communication) หมายถึง การตดิตอ่ส่ือสารท่ีดี 
จะต้องมีการตดิตอ่  ส่ือสารระหวา่งผู้บริหาร  (ผู้บงัคบับญัชา ) กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา  หรือผู้ ร่วม
ปฏิบตังิานอยา่งเปิดเผย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการส่ือความหมาย  หรือ แลกเปล่ียนขา่วสารซึง่กนั
และกนั การตดิตอ่ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารให้เกิดมนษุย์สมัพนัธ์ การตดิตอ่ส่ือสารจงึ
ต้องอาศยัศลิปะในการถ่ายทอดข้อความและการตดิตอ่ส่ือสาร  และการเลือกใช้วิธีการในการ
ตดิตอ่ส่ือสาร 
 

4. หลกัการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพการท างานถือเป็นหวัใจส าคญัของการแขง่ขนัทางธุรกิจท่ีทกุหนว่ยงาน 

ต้องพยายามด าเนินงานให้คุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูท่ีสดุแก่องค์การ  โดยเฉพาะในการปฏิบตังิาน
ของทรัพยากรมนษุย์ท่ีถือเป็นกญุแจส า คญัในความส า เร็จขององค์การ  ซึง่ประสิทธิภาพการท า งาน 
ได้น าแนวคดิของ  Emerson C. Harrington ท่ีกลา่วถึงแนวคดิเก่ียวกบัหลกัการท า งานให้มี
ประสิทธิภาพ(สมพงษ์ เกษมสิน, 2549 : 30 ; อ้างถึงใน Harrington, 1924) ดงันี ้

4.1 การท างานเช่ือถือได้ (Reliable Work) หมายถึง การปฏิบตังิานต้องมีการบนัทกึ  
ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ การน าเสนอข้อมลูท่ีถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์  รวดเร็ว พอเพียงและถาวร  (Reliable, 
Immediate, Adequate and Permanence Records) การบนัทกึตา่งๆ  ควรจะคลอบคลมุถึง
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ  รวมทัง้ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ท่ีกิจการมีและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมด้วย  (กิติ
มา ปรีดีดลิก, 2529 : 401) และการน าเสนอข้อมลูท่ีมีความเช่ือถือได้คือการน า เสนอข้อมลูท่ีไมมี่
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ความผิดพลาดท่ีมีนยัส า คญั รวมทัง้ไมมี่ความล า เอียงในการน า เสนอข้อมลูท่ีท า ให้ไมต่รงกบัความ
เป็นจริงท่ีเป็นอยู ่(ศศวิิมล (มีอาพล) ศรีเจริญจิตร์, 2547 : 38) 

4.2 งานส าเร็จทนัเวลา (Timeliness) หมายถึง การท่ีพนกังานสามารถปฏิบตังิานท่ี 
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลลุว่งตามระยะเวลาหรือมาตรฐานท่ีตัง้ไว้ (สมใจ ลกัษณะ 2549 : 275) 

4.3 ผลงานได้มาตรฐาน (Standardization) หมายถึง คณุภาพของงานท่ีท าส าเร็จ  
มีความถกูต้อง  เรียบร้อยและสมบรูณ์  ครบถ้วนตามก า หนด หรืออาจเกิดจากการควบคมุงานเพ่ือ
ก ากบัให้ผู้ปฏิบตังิานปฏิบตัไิด้มาตรฐานงาน  ครบถ้วนทัง้เชิงปริมาณงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  หรือ
ปฏิบตังิานไมผ่ิดพลาดบกพร่อง  ได้ผลตามเป้าหมาย  ทนัเวลา ไมเ่กิดการสญูเปลา่ของทรัพยากรซึง่
มาตรฐานในการปฏิบตังิาน ประกอบไปด้วย (สมใจ ลกัษณะ, 2549 : 45-50) 

     4.3.1 มาตรฐานผลผลิต (Product Standard) เชน่ สินค้าท่ีผลิตออกจ าหนา่ย 
ภายใต้ช่ือเคร่ืองหมายการค้า  จะต้องมีคณุสมบตัหิรือคณุลกัษณะท่ีถกูต้องตามเกณฑ์ของขนาด
น า้หนกั สี สว่นประกอบ ความสามารถในการใช้งาน เป็นต้น 

     4.3.2 มาตรฐานกระบวนการ (Process Standard) เชน่ กระบวนการผลิตสินค้า 
จะต้องสอดคล้องกบัแบบแผนวิธีการผลิตท่ีได้รับการรับรองไว้แล้ว  กระบวนการจะต้องผา่นขัน้ตอน
ทกุขัน้ตอนอยา่งถกูต้อง  ผลการปฏิบตัแิตล่ะขัน้จะต้องสมบรูณ์ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ มีการ
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของการท างานแตล่ะขัน้ตอนก่อนสง่ตอ่ไปยงัขัน้ตอนตอ่ไป เป็นต้น 

     4.3.3 มาตรฐานปัจจยั (Input Standard) เชน่ คณุสมบตัขิองวสัด ุวตัถดุบิ 
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า คณุสมบตัขิองอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดความมีคณุภาพสงูอยา่งครบถ้วน คณุสมบตัขิองบคุลากรผู้ปฏิบตังิานจะต้องมีความรู้  
ความสามารถเจตคตแิละคา่นิยมท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของบคุลากรท่ีรับผิดชอบงานแตล่ะด้านมีผล  
การปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพในด้านท า งานได้ถกูต้องท า งานได้ครบถ้วนได้
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น ความเพียงพอของ งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการดาเนินงานในแตล่ะ
ด้านรวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการเบกิจา่ย  ลกัษณะของเทคโนโลยีท่ีก าหนดให้น า มาใช้ ในการ
ปฏิบตังิานครบถ้วนเพียงพอใช้ประโยชน์คุ้มคา่  เง่ือนไขเวลาในการดาเนินงานแตล่ะด้านก า หนดไว้
อยา่งเหมาะสม  เป็นกรอบของการเร่งรัดปฏิบตังิานให้ได้ผลครบถ้วนตามก าหนด 
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  5. ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
การพฒันาประสิทธิภาพในการท างานมีเป้าหมายความส าเร็จอยูท่ี่การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององค์กร  ซึง่องค์กรจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึน้กบัประสิทธิภาพของคน  
ดงันัน้การพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของคนจงึประกอบไปด้วย  (สมใจ ลกัษณะ, 2543 : 262-
266 ) 

5.1 ความรู้ความสามารถและคณุสมบตัสิว่นบคุคล ได้แก่ มีความกระตือรือร้น และ 
การพฒันาตนเอง  เชน่ เอาจริงเอาจงั  มีมานะ อตุสาหะปฏิบตังิานให้ส า เร็จ แสวงหาความรู้  ความ
ช านาญอยูเ่สมอและพ ร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข  ข้อบกพร่องของตนเอง  การปฏิบตัติามค า สัง่และมี
ระเบียบวินยั  เชน่ เช่ือฟังค าสัง่ผู้บงัคบับญัชา  ปฏิบตัติามค าแนะนาโดยไมมี่ข้อโต้แย้ง  พร้อมท่ีจะ
ประสานงานและให้ความร่วมมือ มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน เป็นผู้ตรงตอ่เวลา และใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจในการระวงัรักษา  ดแูล การใช้เคร่ือง  อปุกรณ์และทรัพย์สินตา่ง  
ๆ ขององค์กรให้อยูใ่นสภาพดีเสมอ และสามารถวิเคราะห์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

5.2 ปริมาณงานและคณุภาพของการด าเนินงาน ได้แก่ สามารถปฏิบตังิานท่ีได้รับ 
มอบหมายให้ส า เร็จลลุว่งตามระยะเวลาหรือมาตรฐานท่ีตัง้ไว้  คณุภาพของงานท่ีท าส า เร็จมีความ
ถกูต้องเรียบร้อย  และสมบรูณ์  ครบถ้วนตามก าหนด มีความรับผิดชอบ  สนใจ เอาใจใสแ่ละตัง้ใจ
ปฏิบตังิานในหน้าท่ีด้วย  ความรับผิดชอบ  เช่ือถือได้และไว้วางใจ  มีความรอบรู้  ช านาญ ในขัน้ตอน
หรือวิธีด าเนินงาน ทัง้งานในหน้าท่ีและงานท่ีเก่ียวข้อง และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ในการปรับปรุง 
ระบบงาน และวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

5.3 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ พฤตกิรรมท่ีบง่ชีถ้ึงบคุลิกภาพของบคุคลท่ีมีความคดิ 
ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ ท างาน คือ มีความคดิริเร่ิมสร้างสิ่งใหม่  ๆ เชน่ คดิหาคาตอบของปัญหาได้
หลาย ๆ อยา่งในเวลาจ ากดั สามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ได้หลายแนวทาง  รวมทัง้
รู้จกัวิธีการท างานแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้  สามารถยืดหยุน่วิธีการท างานเพ่ือความส า เร็จ
ของงาน พฤตกิรรมท่ีบง่ชี  ้เชน่ ปรับตนเอง  หรือการกระท า ได้เหมาะสมกบัปัญหาหรือลกัษณะงานท่ี
แตกตา่งกนัไป  คดิทางเลือกอ่ืนได้เหมาะสม  ถ้าวิธีการเดมิท่ี ใช้อยูไ่ด้ผลและค้นคว้าวิธีการท า งาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ เป็นคนชา่งสงัเกต เก่ียวกบัลกัษณะการท างานสามารถชว่ยเสนอแนะเพื่อน
ร่วมงานถึงวิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีแนวคดิท่ีจะสร้างและปรับวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ 

5.4 ทกัษะในการปฏิบตังิาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานนอกจาก 
องค์ประกอบตา่ง ๆ ตามท่ีกลา่วมาแล้วยงัมีทกัษะในการปฏิบตังิาน ดงันี ้
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 5.4.1 ทกัษะด้านเทคนิคเฉพาะอยา่ง (Technical Skill) เป็นความรู้เก่ียวกบั 
เทคนิค ขัน้ตอน หรือวิธีการท างานเฉพาะด้าน  ซึง่มีความจ าเป็นตอ่การปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     5.4.2 ทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน (Human Skill) เป็นความสามารถในการ 
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  สร้างความเข้าใจ  ร่วมประสานงานกบับคุคล  และกลุม่บคุคลในองค์กรให้มี สว่น
ร่วมในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

     5.4.3 ทกัษะทางด้านความรู้ ความคดิ (Conceptual Skill) เป็นความสามารถ 
ทางสตปัิญญาในการมองภาพรวมองค์กร  เห็นความสมัพนัธ์ของกิจกรรมตา่ง  ๆ ในองค์กรทัง้ในแง่
ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  สงัคม และการเมือง  ทกัษะทางด้านนีจ้งึเป็นเคร่ืองมือส า คญัสาหรับตดัสินใจ
เร่ืองนโยบาย และแนวทางตา่ง ๆ ขององค์กร 

5.5 บคุลิกภาพ เจตคต ิและคา่นิยมในการท างาน เน่ืองจากบคุลิกภาพ คือ  
คณุสมบตัติา่ง  ๆ ท่ีประกอบกนัขึน้เป็นบคุคลและคณุ สมบตัเิหลา่นี  ้ เป็นต้นเหตขุองการกระท า ไมว่า่
จะเป็นการพดู  การปฏิบตัิ ความคดิ เจตคติ คา่นิยม และลกัษณะนิสยัตา่ง  ๆ ดงันัน้ เม่ือบคุคลต้อง
ปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ี ประสิทธิภาพของการท างานจะเก่ียวข้องโดยตรงกบัการแสดงออก หรือ
พฤตกิรรมของบคุคลในการท างาน เชน่ 

     5.5.1 แสดงออกถึงเจตคตท่ีิดีตอ่การท างาน รักงาน พอใจงาน 
     5.5.2 แสดงออกถึงการท างานได้ถกูต้อง ครบถ้วน ได้ผลดีในเวลาอนัสัน้ 
     5.5.3 แสดงออกถึงการสามารถปฏิบตัติามระเบียบ กฎเกณฑ์ และค าสัง่ของ 

ผู้บงัคบับญัชาได้อยา่งสบายใจ 
5.6 ขวญั และก าลงัใจในการปฏิบตังิานในการท างานสิ่งท่ีควรจะเกิดขึน้กบั 

พนกังาน ก็คือ เขาสามารถท่ีจะรับรู้เข้าใจวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร  มุง่มัน่พยายามท่ีจะ
ท างานเตม็ความสามารถ  โดยไมย่อ่ท้อตอ่ อปุสรรคของการท า งาน มีความสขุในการท า งาน มี
ความรู้สกึมัน่คงในหน้าท่ีการงานมัน่ใจวา่ตนเองมีโอกาสท่ี จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้  มีความรู้สกึ
ผกูพนัแนน่แฟ้นกบัหมูค่ณะและมีความรู้สกึผกูพนักบัองค์กร 

 
จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัได้ใช้กรอบแนวคดิการวดัประสิทธิภาพการท างานของ 

นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  คือ 1) การท างานต้องเช่ือถือได้  (Reliable Work) 2) งานส าเร็จ
ทนัเวลา  (Timeliness) และ 3) ผลงานได้มาตรฐาน (Standardization) เพ่ือวดัประสิทธิภาพการ
ท างานส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 1. งานวิจยัในประเทศ 
  ไพประพนัธ์ วะชมุ (2552 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาพฤตกิรรมของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ภาษี  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท างานของบคุลากรและองค์การไปพร้อมๆกนั  โดยเน้น 
ความสามารถในการปฏิบตังิาน (Practice  Competency)  ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน 
(Job  Efficiency)  ดงันัน้การประเมินประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีต้อง
ประกอบด้วย  ด้ านการท างานต้องเช่ือถือได้   (Reliable  Working) ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  
(Timeliness)  และด้านผลงานได้มาตรฐาน  (Standardized)  จากการศกึษาความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบ  พบวา่  ความสามารถในการปฏิบตังิาน  ด้านการรู้จริง  รู้ลกึ รู้กว้าง  ด้านการท างาน
วางแผนได้  ด้านการอธิบาย ชีแ้จงได้มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ
ท างานโดยรวม ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้ ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน 
  อตภิา พลเรืองทอง (2551 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถ 
ทางการปฏิบตังิานกบัประสิทธิภาพการท า งานขอ งนกับญัชีธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ
ประเภทกิจการสาธารณปูโภค  พบวา่ นกับญัชีธุรกิจ  มีความคดิเห็นด้วยเก่ียวกบัการมีความสามารถ
ทางการปฏิบตังิาน โดยรวมและเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านการวางแผน  ด้านการประสานงาน  ด้านการประเมินผล  ด้านการทางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  และด้าน
มนษุย์สมัพนัธ์  และมีความคดิเห็นด้วยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพ  โดยรวม และเป็นรายด้าน  อยูใ่น
ระดบัมาก ได้แก่ ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  และด้านผลงานได้มาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แล ะผลกระทบ  พบวา่ 1) ความสามารถทางการปฏิบตังิาน  ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท า งาน  ด้านการ
ท างานต้องเช่ือถือได้ ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  และด้านผลงานได้มาตรฐาน  2) ความสามารถทางการ
ปฏิบตังิาน ด้านการประสานงาน  มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ การท างาน 
ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  และด้านผลงานได้มาตรฐาน 3) ความสามารถ
ทางการปฏิบตังิาน  ด้านการประเมินผล  มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั ประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  และด้านผลงานได้มาตรฐาน  และ 4) 
ความสามารถทางการปฏิบตังิาน  ด้านมนษุย์สมัพนัธ์  มีความสมัพนัธ์และผลกระทบ เชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการท า งาน ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  และด้านผลงานได้
มาตรฐาน 
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  ณภาภชั อตัถสริุยานนัท์ (2549 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลกระทบของความผกูพนั 
ต่อองค์การท่ีมีตอ่ประสิทธิภาพการท า งานของนกับญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง  
พบวา่ นกับญัชีบริษัทมีประสิทธิภาพการท า งานโดยรวมและเป็นรายด้านทกุด้านในระดบัมาก  ได้แก่ 
ด้านเวลาด้านคณุภาพ  และด้านปริมาณงาน  และเม่ือพิจารณาความสั มพนัธ์และผลกระทบของ
ความผกูพนัตอ่ องค์การท่ีมีตอ่ประสิทธิภาพการท า งานรายด้าน  คือ (1) ด้านความเช่ือ  และการ
ยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์การและด้านความตัง้ใจและพร้อมท่ีจะใช้ความพยายามท่ีมีอยู่
เพ่ือองค์การมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทางานด้านเวลา  (2) ด้าน
ความเช่ือ  และการยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์การและด้านความตัง้ใจและพร้อมท่ีจะใช้
ความพยายามท่ีมีอยูเ่พ่ือองค์การ มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท า งาน
ด้านคณุภาพของงาน (3) ด้านความเช่ือ  และการยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์การและด้าน
ความตัง้ใจและพร้อมท่ีจะใช้ความพยายามท่ีมีอยูเ่พ่ือองค์การมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวก
กบัประสิทธิภาพการงานด้านเชิงปริมาณงาน 
  นงนชุ นตุรัตน์ (2548 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบตังิานของข้าราชการเพ่ือรองรับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ : ศกึษากรณี ข้าราชการของ 
ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั พบวา่ ข้าราชการระดบั 3-8 ในสานกังานปลดักระทรวงการคลงั 
มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน ในด้านความรู้ความสามารถ ด้านคณุลกัษณะ 
การปฏิบตังิาน  และด้านจริยธรรมและคณุธรรมในการปฏิบตังิานในภาพรวมและรายด้าน  อยูใ่น
ระดบัมาก  และผลการเปรียบเทียบจากอายุ  วฒุิการศกึษา  ประสบการณ์ท า งาน ส่วนราชการต้น
สงักดัและระดบัต าแหนง่ พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
  ขจรศกัดิ์  นามบวัน้อย  (2548 : บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาประสิทธิภาพการท า งานของ
พนกังานธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครราชสีมา  พบวา่  พนกังานมีความเห็นด้วยเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเป็นรายด้านอยูใ่นกระดบัมาก  คือ ระบบประเมินผลการ
ท างานยงัไมส่ะท้อนถึง ประสิทธิภาพการท า งานไมส่ามารถนาไปปฏิบตัไิด้จริง  หลกัเกณฑ์ในการ
เล่ือนต าแหนง่ การโยกย้ายพนกังานยงัไมช่ดัเจนและการจดัพนกังานลงไป ทางานไมเ่หมาะสมกบั
งานท่ีรับผิดชอบ  และรับผิดชอบงานหลายหน้าท่ี  ผลสรุปวา่  สามารถนาไปใช้ในการพฒันา  และ
ปรับปรุงการท า งานในธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทา งใน
การบริหารงานเก่ียวกบัธนาคารท าให้ได้เปรียบคูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจ 
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  ขวญัใจ สนธิสวสัดิ ์(2547 : 59 – 76) ได้ศกึษาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของงาน 
บญัชี กองคลงัและพสัดุ  สานกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาแหง  พบวา่  1. ปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของงานบญัชีกองคลงัและพสัดุ  สานกังานอธิการบดี
มหาวิทยาลยัรามค า แหง ด้านเจ้าหนีแ้ละบคุลากรเพียงตวัแปรเดียว  สว่นตวัแปรด้านวสัดอุปุกรณ์
และงบประมาณ  ความถกูต้องแมน่ย า ในกฎระเบียบ  ผู้น าไมมี่ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิานของงานบญัชี  และ 2. ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของงานบญัชีกองคลงัและพสัดุ  
ส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคาแหง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  จากผลการวิจยัดงักลา่วจงึควร
เพิ่มอตัรากาลงัให้เหมาะกบัปริมาณงานท่ีมีอยูห่รือน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบตังิานเพื่อ
ทดแทนก าลงับคุลากรและสามารถให้บริการได้มากท่ีสดุ  และควรให้ความสนใจกบัความเพียงพอ
ด้านวสัดอุปุกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มากขึน้  รวมทัง้ต้องมีการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมไมใ่ห้ช า รุด
หรือเส่ือมสภาพโดยต้องหมัน่ตรวจตราดแูลให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
  
 2. งานวิจยัตา่งประเทศ 

 
  Rubin (2000 : 123-145) ได้ศกึษาอปุนิสยัของนกับญัชีต้องเป็นบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

พบวา่ (1) นกับญัชีเป็นผู้ ท่ีต้องมีแผนงานในการท า สิ่งตา่ง ๆ ลว่งหน้าก่อนท่ีจะสัง่ให้ท าหรือต้องท า
ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีแสวงหาทางเลือกใหม่  ๆ ไมห่ยดุนิ่ง  (2) นกับญัชีเป็นผู้ ท่ีมีเป้าหมายอยูใ่นใจ  นัน่คือ
ต้องเป็นผู้ ท่ีก าหนดเป้าหมายในการด า เนินงานอยา่งชดัเจน  และทราบบทบาทหน้าท่ีของตนในการ
ด าเนินงานตามระบบงานท่ีต้องรับผิดชอบให้บรรลเุป้าหมายนัน้  ๆ (3) นกับญัชีเป็นผู้ ท่ีเข้าใจ  และ
จดัล าดบัความส า คญัของงาน  เพ่ือจะให้การท า งานเป็นไปอยา่งมีระบบและนา ไปสูค่วามส า เร็จ(4) 
นกับญัชีเป็นผู้ ท่ีมีความคิ ดวา่จะเอาชนะหรือจะต้องประสบผลส า เร็จตามความคาดหวงั  โดยท่ีการ
เอาชนะหรือการประสบความส าเร็จนัน้ไมท่ า ให้ผู้ อ่ืนสญูเสียหรือพา่ยแพ้และเดือดร้อน  ความคดิ
เชน่นีจ้ะท าให้ฟันฝ่าอปุสรรคและปัญหาตา่ง ๆ ได้โดยคงไว้ซึง่สมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
(5) นกับญัชีเป็นผู้ ท่ีรับฟังเหตผุลและความเห็นของผู้ อ่ืน  ตลอดจนแสวงหาข้อ มลู เพ่ือความเข้าใจ
อยา่งแท้จริง แล้วจงึโน้มน้าวให้ผู้ อ่ืนเข้าใจและยอมรับให้ความคดิเห็นของตนเอง  (6) นกับญัชีเป็นผู้ ท่ี
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  และเน้นความส าคญัของการท างานเป็นทีม  (7) นกับญัชีเป็นผู้ ท่ีพฒันาและ
ปรับปรุงตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
  Clikeman และคณะ  (2001 : 627-645) ได้ศกึษาผลกระทบของนกับญัชีท่ีส า เร็จ
การศกึษาและเร่ิมประกอบอาชีพท่ีมีตอ่ความเป็นมืออาชีพ  จรรยาบรรณและความเช่ียวชาญใน



36 
 

วิชาชีพบญัชี  พบวา่ ไมมี่หลกัฐานสนบัสนนุวา่มีความแตกตา่งกั นในเร่ืองผลกระทบของชัว่โมงการ
ท างานตอ่ความเป็นมืออาชีพ  จรรยาบรรณและความเช่ี ยวชาญในวิชาชีพบญัชี  ในนกับญัชีท่ีส า เร็จ
การศกึษาภายใน  5 ปีและ 4 ปีตามลาดบั  จากการศกึษาในครัง้นีไ้ด้ให้ข้ อเสนอแนะเพิ่มเตมิวา่การ
ฝึกงานจ านวน150 ชัว่โมงเป็นการเพิ่มภาระต้นทนุทางการเงินให้แก่ผู้ ท่ีศกึษาในด้านการบญัชีมาก
ยิ่งขึน้ 

 Witt และคณะ (2002 : 164 – 169) ได้ศกึษาผลกระทบของความระมดัระวงัรอบคอบและ 
ความสามารถในการปฏิบตังิาน  พบวา่ บคุคลปฏิบตัอิยา่งเข้มงวดจะสามารถปฏิบตัไิด้สงูกวา่บคุคล
ท่ีมีความเข้มงวดในการปฏิบตัติ ่า  ผลลพัธ์ของการวิเคราะห์เชิงถดถอย  ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งลกูจ้าง
อิสระ 7 กลุม่ท่ีมีความหลากหลายด้านอาชีพ เพ่ือสนบัสนนุสมมตุฐิาน  5 ข้อจากกลุม่ตวัอยา่งในกลุม่
ตวัอยา่งท่ีสนบัสนนุสมมตุฐิาน  ระหวา่งคนงานท่ีมีความสามารถต ่า จะมีความระมดัระวงัสงูจะได้รับ
สดัสว่นการทางานความผิดพลาดต ่า กวา่ คนงานท่ีมีความสามารถสงู  สมมตุฐิานหนึง่  ท่ีสามารถ
อธิบายปฏิกิริยาท่ีขาดไประหวา่งควา มระมดัระวงัรอบคอบและความสามารถจากสองกลุม่ตวัอยา่ง
ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้ท า งานเป็นประจ าจะขาดการปฏิสมัพนัธ์กบังานอ่ืนๆ  ผลสรุปโดยรวมแสดง
ให้เห็นวา่คนงานท่ีมีความระมดัระวงัสงูจะบางทีเป็นผู้ ท่ีรับรู้ความไมมี่ประสิทธิภาพ  สามารถรับรู้
ข้อมลูปัญหาได้เร็ว 

 Howieson (2003 : 69-103) ได้ศกึษาการปฏิบตังิานทางบญัชีในศตวรรษใหมก่รณีศกึษา 
การบญัชีท่ีตอบสนองตอ่ความท้าทาย  พบวา่ เป็นศตวรรษใหมท่ี่สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนสา
หรับการท่ีเปล่ียนแปลงในการปฏิบตังิานทางบญัชีและความหมายของการปฏิบตังิานบญัชี
การศกึษานีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาอยู่  3 หวัข้อ ได้แก่ 1. การปฏิบตังิานทางการบญัชีของธุรกิจใน
อนาคตท่ีคาดการณ์เก่ียวกบัวิธีการท่ีด า เนินการของธุ รกิจในศตวรรษใหมท่ี่ตัง้ต้น  และจ าเป็นตอ่การ
อภิปรายการเปล่ียนแปลงในการศกึษา  2. การเปล่ียนแปลงการด า เนินธุรกิจท่ีคาดหวงัไว้  สิ่งท่ีถกู
ก าหนดไว้คือทกัษะในการปฏิบตังิาน  และ 3. การศกึษาในบญัชีมีอะไรบ้างท่ีเกิดขึน้  ซึง่แนวโน้มคาด
วา่ในการปฏิบตังิานในธุรกิจและทกัษะท่ีจ า เป็นของนกับญัชีลา่สดุจากสหราชอาณาจกัร , 
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย  ซึง่ข้อเสนอแนะจากการปฏิบตังิานคือแบบฟอร์มเป็นสว่นท่ีทาให้เกิด
รายได้ลดลงจากบริษัทบญัชีซึง่ต้องมีเทคโนโลยีสาหรับการบนัทกึบญัชีของนกับญัชี  และ
ประสิทธิภาพการท า งานบญัชีจะปรากฏอยูใ่นขอบเขตข้อมลูของธุรกิจท่ีให้บริการ  โดยนกับญัชี
จะต้องมีความรู้ในหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิ  ซึง่มีเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบในทกัษะการปฏิบตังิานมากกวา่
ทกัษะในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหานวตักรรมการส่ือสารและความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
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 Cepeda และ Vera (2007 : 426-437) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล 
กบัประสิทธิภาพการท า งาน พบวา่ ประสิทธิภาพการท า งานของบคุคลเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมใน
การท างาน และขึน้อยูก่บัการปฏิบตัหิน้าท่ีในต า แหนง่ โดยต าแหนง่นัน้จะถกูจดัวางให้เข้าถึงอ า นาจ 
และโอกาสจงึจะเสริมให้เกิดพฤตกิรรมการท า งาน โดยอาศยัปัจจยัหลายประการ  เชน่ สภาพการ
ท างานท่ีดีการมีเคร่ืองมืออปุกรณ์  คา่ตอบแทน  สิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบตังิาน  ตลอดจน
การได้รับการสนบัสนนุ  ชว่ยเหลือ นิเทศ แนะน าจากบคุคลอ่ืน  ความสามารถของบคุคลแตกตา่งกนั
ไปตามความถนดัลกัษณะทางบคุลิกภาพ  ความสนใจ  แรงจงูใจ  อายุ เพศการศกึษา  ประสบการณ์  
ความเช่ือ และคา่นิยม 
 
  


