
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจยั  เร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบั
ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ตามล าดบั ดงันี ้

1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
2. ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   แทน  คา่เฉล่ีย (Mean) 
S.D.   แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t     แทน  สถิตทิดสอบท่ีใช้เปรียบเทียบใน t-distribution 
F    แทน  คา่สถิตทิดสอบท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ F-distribution 
SS    แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS    แทน  คา่เฉล่ียผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนก าลงัสอง (Mean of Squares) 
Df   แทน  ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
p-value แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
VIF    แทน  คา่ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  

            (Variance Inflation Factors) 
             SEest  แทน ความคาดเคล่ือนมาตรฐานเน่ืองจากการวดั  

             R   แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 

AdjR2   แทน  คา่สมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 
a    แทน  คา่คงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ (Constant) 
APT   แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวม  
PA     แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี  

      ด้านการวางแผนการบริหารงาน 

X
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OS    แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี  
      ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

ME    แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี  
      ด้านการตดิตามและประเมินผล 

CI     แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี  
      ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง  

JEF    แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวม  
RW    แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน  
      ด้านการท างานเช่ือถือได้ 
TL    แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน  
      ด้านงานส าเร็จทนัเวลา 
SD    แทน  คะแนนเฉล่ียความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน  
      ด้านผลงานได้มาตรฐาน 
 

ล าดับขัน้ตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั  ดงันี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  
  ส่วนที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา  
  ส่วนที่ 3 ความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีของนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
  ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
  ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบการปฏิบตังิานทางการบญัชีของนกับญัชีใน 
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประเภทสถานศกึษา จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปี 2556  จ านวนนกัศกึษา
ทัง้หมดในปี 2556 และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนท่ีแตกตา่งกนั 
  ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาท่ี
มีประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปี  2556 จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปี 2556  และ
ระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนท่ีแตกตา่งกนั 
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  ส่วนที่  7 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู  และการสร้าง
สมการพยากรณ์ของการปฏิบตังิานทางการบญัชีและประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบันกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบด้วย  เพศ สถานภาพ  
อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างานด้านบญัชี และรายได้ตอ่เดือน ดงัตารางท่ี 4-1 

 
ตารางท่ี 4-1  ข้อมลูทัว่ไปของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  

ข้อมลูทัว่ไปของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
  1.1 เพศชาย 
  1.2  เพศหญิง 

 
48 

153 

 
23.88 
76.12 

รวม 201 100.00 
2.สถานภาพ 
   2.1 โสด 
   2.2 สมรส 
   2.3 หม้าย 
   2.4 หยา่ร้าง 

 
78 
98 
7 
18 

 
38.81 
48.76 
3.48 
8.96 

รวม 201 100.0 
3. อาย ุ
   3.1 น้อยกวา่ 30 ปี 
   3.2  30 – 35  ปี 
   3.3  36 – 40   ปี 
   3.4 มากกวา่ 40  ปี 

 
16 
37 
91 
57 

 
7.96 

18.41 
45.27 
28.36 

รวม 201 100.0 
4.ระดบัการศกึษา 
   4.1  ปริญญาตรี 

 
69 

 
34.33 
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   4.2 สงูกวา่ปริญญาตรี 132 65.67 
รวม 201 100.0 

5.ประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 
   5.1  น้อยกวา่ 3 ปี 
   5.2  3 - 6 ปี 
   5.3  7 - 10  ปี 
   5.4  มากกวา่ 10 ปี 

 
12 
27 
48 

114 

 
5.97 

13.43 
23.88 
56.72 

รวม 201 100.0 
6. รายได้ตอ่เดือน 
   6.1 ต ่ากวา่ 20,000  บาท 
   6.2  20,000 – 40,000  บาท 
   6.3  40,001- 60,000  บาท 
   6.4  มากกวา่ 60,000 บาท 

 
36 

132 
26 
7 

 
17.91 
65.67 
12.94 
3.48 

รวม 201 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4-1 พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 

76.12) สถานภาพ  สมรส (ร้อยละ 48.76) รองลงมา โสด (ร้อยละ 38.81) อายรุะหวา่ง  36 – 40 ปี 
(ร้อยละ 45.27) และมากกวา่  40 ปี (ร้อยละ 28.36) ระดบัการศกึษา  สงูกวา่ปริญญาตรี  (ร้อยละ 
65.67) มีประสบการณ์ท างานด้านบญัชี มากกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 56.72) รองลงมา คือ 7-10 ปี  
(ร้อยละ23.88) และรายได้ตอ่เดือน  20,000-40,000 บาท (ร้อยละ 65.67) รองลงมา ต ่ากวา่ 20,000
บาท (ร้อยละ 17.91) 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถาบนัอดุมศกึษา ประกอบด้วย  ประเภทสถานศกึษา  จ านวน

บคุลากรทัง้หมดในปี 2556 จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน  
ดงัตารางท่ี 4-2 
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ตารางท่ี 4-2  ข้อมลูทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา 
ข้อมูลท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1.ประเภทสถานศกึษาในสงักดัคณะกรรมการ
อดุมศกึษา 
   1.1 มหาวิทยาลยัของรัฐ 
   1.2 มหาวิทยาลยัเอกชน 
   1.3 วิทยาลยั 

 
139 
53 
9 

 
69.15 
26.37 
4.48 

รวม 201 100.0 
2.จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั 
   2.1  น้อยกวา่ 500 คน 
   2.2  500– 1,000  คน 
   2.3 1,001-1,500 คน 
   2.4  มากกวา่ 1,500  คน 

 
31 
32 
14 
124 

 
15.42 
15.92 
 6.97 
61.69 

รวม 201 100.0 
3.จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั 
   3.1  น้อยกวา่ 3,000 คน  
   3.2 3,000-6,000  คน 
   3.3  6,001-9,000  คน 
   3.4  มากกวา่ 9,000  คน 

 
17 
13 
41 
130 

 
 8.46 
 6.47 
20.40 
64.68 

รวม 201 100.0 
4.ระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน 
    4.1  น้อยกวา่ 15 ปี 
    4.2  15- 30 ปี 
    4.3  31-45  ปี 
    4.4  มากกวา่ 45  ปี 

 
19 
41 
53 
88 

 
          9.45 

20.40 
26.37 
43.78 

รวม 201 100.0 

 
จากตารางท่ี  4-2 พบวา่ สถานศกึษา  สว่นใหญ่เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ  (ร้อยละ 69.15) 

จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั   มากกวา่ 1,500 คน (ร้อยละ 61.69) รองลงมา น้อยกวา่ 500 คน 



50 

 

(ร้อยละ 15.92) จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั  มากกวา่ 9,000  คน (ร้อยละ 64.68) รองลงมา 
6,001-9,000  คน (ร้อยละ 20.40) และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน  มากกวา่ 45  ปี (ร้อยละ 43.78) 
รองลงมา 31-45 ปี (ร้อยละ 26.37) 

 
ส่วนที่ 3 ความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีของนกับญัชีใน

สถาบนัอดุมศกึษา ดงัตารางท่ี 4-3  ความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมและ
จ าแนกตามแนวคดิของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

 

การปฏิบัตงิานทางการบัญชี  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ด้านการวางแผนการบริหารงาน 
2.ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ 
3.ด้านการตดิตามและประเมินผล 
4.ด้านการปรับปรุงงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

3.55 
3.57 
3.38 
3.60 

0.47 
0.49 
0.44 
0.43 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 

โดยรวม 3.52 0.34 มาก 

 
จากตารางท่ี  4-3 พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  มีความคดิเห็นด้วยเก่ียวกบัการ

ปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  อยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3 ล าดบัแรก ดงันี ้ด้านการปรับปรุงงานอยา่ง

ตอ่เน่ือง (  = 3.60) ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ (  = 3.57) และด้านการวางแผนการ

บริหารงาน (  = 3.55) 
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ตารางท่ี 4-4  ความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี ด้านการวางแผนการบริหารงานแยก 
  ตามกิจกรรมของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  
 

การปฏิบัตงิานทางการบัญชี 
ด้านการวางแผนและบริหารงาน  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.ทา่นได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ก่อนการปฏิบตังิานทกุ
ครัง้ 

3.53 0.66 มาก 

2.ทา่นได้ศกึษาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุเพ่ือให้การท างาน
บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

3.52 0.59 มาก 

3.ทา่นใสใ่จศกึษาวิเคราะห์สถานศกึษาเพ่ือก าหนด
แนวทางการปฏิบตังิานให้ส าเร็จและทนัเวลาอยูเ่สมอ 

3.55 0.66 มาก 

4.ทา่นมีก าหนดแผนการบริหารงานและเป้าหมาย
องค์กรเป็นอยา่งดี 

3.57 0.64 มาก 

5. ทา่นมีแผนการบริหารงานเพ่ือก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิานอยา่งเป็นระบบ 

3.60 0.67 มาก 

รวม 3.55 0.47 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-4 พบวา่ นกับญัชีในสถานศกึษา มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิาน

ทางการบญัชี  ด้านการวางแผนการบริหารงาน  อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ  โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย  3 ล าดบัแรก ดงันี ้มีแผนการบริหารงานเพ่ือก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตังิานอยา่งเป็น

ระบบ (  = 3.60) มีก าหนดแผนการบริหารงานและเป้าห มายองค์กรเป็นอยา่งดี  (  = 3.57) 
และใสใ่จศกึษาวิเคราะห์สถานศกึษาเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบตังิานให้ส าเร็จและทนัเวลาอยู่

เสมอ(  = 3.55) 
 
 
 
 
 
 



52 

 

ตารางท่ี 4-5  ความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
  แยกตามกิจกรรมของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  

 
การปฏิบัตงิานทางการบัญชี 

ด้านการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ทา่นมีการปฏิบตังิานอยา่งเป็นขัน้ตอนตามล าดบั 3.57 0.63 มาก 

2.ทา่นปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายตามอ านาจหน้าท่ี
ท่ีก าหนดได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 

3.50 0.65 ปานกลาง 

3.ทา่นเข้าใจถึงอ านาจหน้าท่ีอยา่งชดัเจนก่อน
ปฏิบตังิานทกุครัง้ 

3.57 0.64 มาก 

4.ทา่นปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยการตดิตอ่ส่ือสาร
และประสานงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.67 0.66 มาก 

5.ทา่นสามารถเข้าใจค าสัง่หรือค าแนะน าตา่งๆของ
บงัคบับญัชาและปฏิบตัติามได้อยา่งถกูต้องและ
รวดเร็ว 

3.52 0.64 มาก 

รวม 3.57 0.49 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-5 พบวา่ นกับญัชีในสถานศกึษา มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิาน

ทางการบญัชี  ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  อยูใ่นระดบัมากเป็นสว่นใหญ่  โดยเรียงล าดบั
คา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ดงันี ้มีการปฏิบตังิานร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยการตดิตอ่ส่ือสารและ

ประสานงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (  = 3.67) มีการปฏิบตังิานอยา่งเป็นขัน้ตอนตามล าดบั 

(  = 3.57) และมีความเข้าใจถึงอ านาจหน้าท่ีอยา่งชดัเจนก่อนปฏิบตังิานทกุครัง้ (  = 3.57) 
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ตารางท่ี 4-6  ความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการตดิตามและประเมินผลเป็น 
  แยกตามกิจกรรมของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

 
การปฏิบัตงิานทางการบัญชี                                    

ด้านการตดิตามและประเมินผล  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ทา่นประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นระยะเพื่อ
ตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

3.41 0.60 ปานกลาง 

2.ทา่นมีการน าผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้มา
วิเคราะห์และประเมินงาน เพ่ือน าไปสูก่ารวางแผน
และพฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง 

3.44 0.61 ปานกลาง 

3. ทา่นก าหนดตวัชีว้ดัในการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานท่ีชดัเจนและเฉพาะเจาะจง  เพ่ือให้เกิด
ความถกูต้องและสอดคล้องกบัความต้องการของ
องค์กร 

3.30 0.57 ปานกลาง 

4.ทา่นแจ้งผลการปฏิบตังิานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือ
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลงานท่ีปฏิบตัิ
อยา่งตรงไปตรงมา 

3.37 0.60 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.44 ปานกลาง 

 
จากตาราง  4-6 พบวา่ นกับญัชีในสถานศกึษา  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิาน

ทางการบญัชี  ด้านการตดิตามและประเมินผล  อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ  โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ดงันี ้สถาบนัอดุมศกึษาให้ความส าคญักบันกับญัชี มีการน าผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึน้มาวิเคราะห์และประเมินงาน เพ่ือน าไปสูก่ารวางแผนและพฒันางานอยา่ง

ตอ่เน่ือง   (  = 3.44) นกับญัชีมีประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นระยะเพื่อตดิตามผลการ

ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง  (  = 3.41) และแจ้งผลการปฏิบตังิานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือรายงานผล

การตดิตามและประเมินผลงานท่ีปฏิบตัอิยา่งตรงไปตรงมา  (  = 3.37) 
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ตารางท่ี 4-7 ความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา    
  แยกตามกิจกรรมเป็น ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง  
 

การปฏิบัตงิานทางการบัญชี                                     
ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง  S.D. 

ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ทา่นได้ทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
 

3.38 0.63 ปานกลาง 

2.ทา่นก าหนดแผนงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
 

3.98 0.71 ปานกลาง 

3.ทา่นได้รับการสนบัสนนุจากสถานศกึษาให้เข้ารับ
การฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

3.43 0.60 ปานกลาง 

รวม 3.60 0.43 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  4-7 พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการ

ปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง  อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ  โดย
เรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้นกับญัชีมีการก าหนดแผนงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง (  = 3.98)นกับญัชีได้รับการสนบัสนนุจากสถานศกึษาให้
เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน เพ่ือให้มีการปรับปรุงพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง          

(  = 3.43) และนกับญัชีได้ทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง (   = 3.38) 
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ส่วนที่ 4  ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  
 
ตารางท่ี 4-8  ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมและจ าแนกตามหลกัการท างาน  
  ของนกับญัชี 
 

ประสิทธิภาพการท างาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ด้านการท างานเช่ือถือได้ 3.59 0.47 มาก 

2.ด้านความส าเร็จทนัเวลา 3.69 0.45 มาก 

3.ด้านผลงานได้มาตรฐาน 3.61 0.46 มาก 

โดยรวม 3.63 0.37 มาก 

 
จากตารางท่ี  4-8 พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมี

ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.63) เม่ือพิจารณาแยกตามกิจกรรม  อยู่

ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ ด้านความส าเร็จทนัเวลา  (  = 3.69) 

ด้านผลงานได้มาตรฐาน (  = 3.61) และด้านการท างานเช่ือถือได้ (  = 3.59) 
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ตารางท่ี 4-9 ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ด้านการท างานเช่ือถือได้โดยแยกตาม  
  กิจกรรม ด้านการท างานเช่ือถือได้ 

 
ประสิทธิภาพการท างาน                                         
ด้านการท างานเช่ือถือได้  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.ทา่นน าเสนอข้อมลูและรายงานผลการปฏิบตังิานท่ีมี
ความถกูต้องและทนัเหตกุารณ์ 

3.55 0.62 มาก 

2.ทา่นมีทกัษะและความสามารถในการน าเสนอ
รายงานผลการปฏิบตังิานท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจของ
ผู้บงัคบับญัชาเป็นอยา่งยิ่ง 

3.58 0.59 มาก 

3.ทา่นจดัล าดบัความส าคญัของการน าเสนอข้อมลู 
ให้กบัผู้บงัคบับญัชาเพื่อใช้ในการตดัสินใจได้เป็นอยา่ง
ดี 

3.67 0.59 มาก 

4.ทา่นปฏิบตัติามงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ
ตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง 

3.56 0.61 มาก 

รวม 3.59 0.47 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-9 พบวา่ นกับญัชีในสถานศกึษา มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพ 

การท างาน  ด้านการท างานเช่ือถือได้  อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ  โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดบัแรก  ดงันี  ้ นกับญัชีมีการจดัล าดบัความส าคญัของการน าเสนอข้อมลู ให้กบั
ผู้บงัคบับญัชาเพื่อใช้ในการตดัสิ นใจได้เป็นอยา่งดี (        = 3.67) นกับญัชีมีทกัษะและ
ความสามารถในการน าเสนอรายงานผลการปฏิบตังิานท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจของผู้บงัคบับญัชาเป็น
อยา่งยิ่ง   (  = 3.58) และนกับญัชีปฏิบตัติามงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตรงไปตรงมาตาม
ข้อเท็จจริง (   = 3.56)  
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ตารางท่ี 4-10ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ด้านการท างานเช่ือถือได้โดยแยก  
  ตามกิจกรรมด้านงานส าเร็จทนัเวลา 

 
ประสิทธิภาพการท างาน                                                  
ด้านงานส าเร็จทันเวลา  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.ทา่นปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลผุลส าเร็จ
ได้ทนัตามเวลาท่ีก าหนดไว้ทกุครัง้ 

3.67 0.59 มาก 

2.ทา่นปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายได้ตามระเบียบ
หลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และมีผลงานท่ีส าเร็จทนัตาม
เวลา 

3.69 0.60 มาก 

3.ทา่นสามารถบริหารเวลาในการปฏิบตังิานได้เป็น
อยา่งดีท าให้งานบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

3.71 0.56 มาก 

รวม 3.69 0.45 มาก 

 
จากตารางท่ี  4-10 พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมี

ประสิทธิภาพการท างาน  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ  โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย  ดงันี ้นกับญัชีสามารถบริหารเวลาในการปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดีท าให้งานบรรลผุล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (  = 3.71) นกับญัชีปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายได้ตาม
ระเบียบหลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และมีผลงานท่ีส า เร็จทนัตามเวลา (  = 3.69) และนกับญัชี
ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลผุลส าเร็จได้ทนัตามเวลาท่ีก าหนดไว้ทกุครัง้ (   = 3.67) 
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ตารางท่ี 4-11ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ด้านการท างานเช่ือถือได้ โดยแยกตาม
กิจกรรมด้านผลงานได้มาตรฐาน 

 
ประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านผลงานได้มาตรฐาน  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.ทา่นสามารถน าเสนอรายงานทางการเงินท่ีได้รับการ
ยอมรับจากผู้บงัคบับญัชา 

3.67 0.53 มาก 

2.ทา่นสามารถจดัท ารายงานทางการเงินได้ถกูต้อง 
ตรงตามระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัิ
ขององค์กรเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผู้บริหาร 

3.61 0.60 มาก 

3.ทา่นสามารถปฏิบตังิานบญัชีได้อยา่งครบถ้วน
ถกูต้องและมีการสญูเปลา่ของทรัพยากรน้อยท่ีสดุ 

3.64 0.55 มาก 

4.ทา่นสามารถจดัท างบประมาณการเงินได้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ขององค์กร 

3.53 0.68 มาก 

รวม   3.61 0.46 มาก 

 
จากตารางท่ี 4-11 พบวา่ นกับญัชีในสถานศกึษา มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพ 

การท างาน  ด้านผลงานได้มาตรฐาน  อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ  โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหา
น้อยดงันี ้นกับญัชีสามารถน าเสนอรายงานทางการเงินท่ีได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชาการ  
( = 3.67) นกับญัชีสามารถปฏิบตังิานบญัชีได้อยา่งครบถ้วนถกูต้องและมีการสญูเปลา่ของ
ทรัพยากรน้อยท่ีสดุ  (  = 3.64) นกับญัชีสามารถจดัท ารายงานทางการเงินได้ถกูต้อง ตรงตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัขิององค์กรเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผู้บริหาร  
(  = 3.61) และนกับญัชีสามารถจดัท างบประมาณการเงินได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
(   = 3.53) 
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 ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบความคดิเห็นกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีของนกับญัชีใน

สถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปี 2556  จ านวนนกัศกึษา

ทัง้หมดในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีเปิดสอนท่ีแตกตา่งกนั 

 

5.1 ประเภทสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4-12 การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมของ  

นกับญัชี ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษา แตกตา่งกนั (ANOVA) 

 

การปฏิบตังิานทางการ

บญัชี 

แหลง่ของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 

โดยรวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่รวม

รวม 

 

2 

198 

200 

0.257 

23.045 

23.302 

0.128 

0.116 

 

1.4103 0.334 

 

จากตารางท่ี 4-12  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่ง

กนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  (p>0.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

ตารางท่ี 4-13 การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็นรายด้านของ  

   นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่งกนั (MANOVA) 

 

สถิตทิดสอบ การปฏิบตังิานทางบญัชี Hypothesis        

df 

Error       

df 

F p-value 

Pillai’s Trace 

Wilk’s Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

8.000 

8.000 

8.000 

4.000 

392.000 

390.000 

388.000 

196.000 

2.407 

2.409 

2.411 

3.664 

0.015* 

0.015* 

0.015* 

0.007* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4-13  พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่ง
กนั  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่   ด้านการ
วางแผนการบริหารงาน  ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ด้านการตดิตามและประเมินผล  และ
ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ผู้วิจยัจงึได้ท าการทดสอบ  Univariate  ซึง่ผลการทดสอบ พบวา่ นกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่งกนั  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิาน
ทางการบญัชี ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  แตกตา่งกั น  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  
0.017    (ตาราง 4-37 ภาคผนวก ค) จงึได้ท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู่  พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 
ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่งกนั  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็น
รายด้าน ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.017  (ตาราง 4-38 
ภาคผนวก ค) 
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 5.2 จ านวนบุคลากรทัง้หมดในปัจจุบัน 
ตารางท่ี 4-14 การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมของ 

   นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมด ในปัจจบุนัแตกตา่งกนั  

   (ANOVA) 

 

การปฏิบตังิานทางการ

บญัชี 

แหลง่ของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 

โดยรวม 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่รวม 

รวม 

3 

197 

200 

0.543 

22.760 

23.302 

0.181 

0.116 

1.565 0.199 

 

จากตารางท่ี 4-14  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมด ใน

ปัจจบุนัแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

(p>0.05) 
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ตารางท่ี 4-15  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็นรายด้านของ 

   นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนัแตกตา่งกนั  

   (MANOVA) 

 

สถิตทิดสอบ การปฏิบตังิานทางบญัชี Hypothesis        

df 

Error       

df 

F p-value 

Pillai’s Trace 

Wilk’s Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

12.000 

12.000 

12.000 

4.000 

558.000 

513.567 

578.000 

196.000 

1.030 

1.026 

1.022 

1.621 

0.419 

0.423 

0.426 

0.170 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4-15 พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมดใน

ปัจจบุนัแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็นรายด้านทกุด้าน  

ได้แก่   ด้านการวางแผนการบริหารงาน  ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ด้านการตดิตามและ

ประเมินผล  และด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองไมแ่ตกตา่งกนั  (p>0.05)  
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ตารางท่ี 4-16 การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมของ  

   นกับญัชี ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนนกัศกึษา ทัง้หมดในปัจจบุนัแตกตา่งกนั 

(ANOVA) 

 

การปฏิบตังิานทางการบญัชี แหลง่ของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่รวม 

รวม 

3 

197 

200 

0.313 

22.989 

23.302 

0.104 

0.117 

0.894 0.445 

 

จากตารางท่ี 4-16 พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนนกัศกึษา ทัง้หมดใน

ปัจจบุนัแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

(p>0.05) 
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ตารางท่ี 4-17  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็นรายด้านของ 

   นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนัแตกตา่งกนั  

   (MANOVA) 

 

สถิตทิดสอบ การปฏิบตังิานทางบญัชี Hypothesis        

df 

Error       

df 

F p-value 

Pillai’s Trace 

Wilk’s Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

12.000 

12.000 

12.000 

 4.000 

588.000 

513.567 

578.000 

196.000 

1.547 

1.548 

1.546 

3.100 

0.103 

0.103 

0.104 

 0.017* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4-17 พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีนกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั

แตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่   

ด้านการวางแผนการบริหารงาน  ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ด้านการตดิตามและ

ประเมินผล  และด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองไมแ่ตกตา่งกนั  (p>0.05)  
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ตารางท่ี 4-18  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมของ  

   นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั  

   (ANOVA) 

 

การปฏิบตังิานทางการบญัชี แหลง่ของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่รวม 

รวม 

3 

197 

200 

0.381 

22.921 

23.302 

0.127 

0.116 

1.092 0.354 

 

จากตารางท่ี 4-18  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน

แตกตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั (p>

0.05) 
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ตารางท่ี 4-19  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็นรายด้านของ  

   นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั  

   (MANOVA) 

 

สถิตทิดสอบ การปฏิบตังิานทางบญัชี Hypothesis        

df 

Error       

df 

F p-value 

Pillai’s Trace 

Wilk’s Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

4 ด้าน 

12.000 

12.000 

12.000 

 4.000 

588.000 

513.567 

578.000 

196.000 

1.558 

1.561 

1.560 

3.232 

0.100 

0.099 

0.099 

 0.014* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4-19  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน

แตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่   

ด้านการวางแผนการบริหารงาน  ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ด้านการตดิตามและ

ประเมินผล  และด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองไมแ่ตกตา่งกนั  (p>0.05)  
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ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชี  

ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษา จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปี 2556 จ านวน นกัศกึษา

ทัง้หมดในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนท่ีแตกตา่งกนั  

  6.1 ประเภทสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4-20 การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของนกับญัชี 

ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่งกนั (ANOVA) 

 

การปฏิบตังิานทางการ

บญัชี 

แหลง่ของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่รวม 

รวม 

2 

198 

200 

1.577 

25.72 

27.339 

0.788 

0.130 

6.060 0.003* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4-20  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่ง

กนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั 0.05  จงึได้ท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมแตกตา่ง

กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  (ตาราง 4-39  ภาคผนวก ค ) 
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ตารางท่ี 4-21 การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านของ  

   นกับญัชี ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษา แตกตา่งกนั (MANOVA) 

 

สถิตทิดสอบ ประสิทธิภาพการท างาน Hypothesis        

df 

Error       

df 

F p-value 

Pillai’s Trace 

Wilk’s Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

6 

6 

6 

3 

394.000 

392.000 

390.000 

197.000 

2.012 

2.030 

2.048 

4.041 

0.063 

0.061 

0.058 

 0.008* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4-21  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษา แตกตา่ง

กนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั(p>0.05)  
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ตารางท่ี 4-22 การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของนกับญัชี 

ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนัแตกตา่งกนั (ANOVA) 

 

การปฏิบตังิานทางการ

บญัชี 

แหลง่ของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่รวม 

รวม 

3 

197 

200 

3.084 

24.255 

27.339 

1.028 

0.123 

8.349 0.000* 

 

จากตารางท่ี 4-22  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมดใน

ปัจจบุนัแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของนกับญัชีใน

สถาบนัอดุมศกึษาแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05  จงึได้ท าการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

ท่ีมีจ านวนบคุลากรจ านวน มากกวา่ 1,500  คน มีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน

โดยรวมของนกับญัชี มากกวา่  ท่ีมีจ านวนบคุลากรจ านวน500 – 1,000  คน  อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั 0.05 (ตาราง 4-40 ภาคผนวก ค)   
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ตารางท่ี 4-23  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านของ  

   นกับญัชี ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมด ในปัจจบุนัแตกตา่งกนั  

   (MANOVA) 

 

สถิตทิดสอบ ประสิทธิภาพการท างาน Hypothesis        

df 

Error       

df 

F p-value 

Pillai’s Trace 

Wilk’s Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

9.000 

9.000 

9.000 

3.000 

591.000 

474.729 

581.000 

197.000 

3.707 

3.776 

3.805 

8.257 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4-23 พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมด ใน

ปัจจบุนัแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่  

ด้านการท างานเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านงา นได้มาตรฐาน แตกตา่งกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 

ผู้วิจยัจงึได้ท าการทดสอบ Univariate  ซึง่ผลการทดสอบ   พบวา่  นกับญัชีใน

สถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมด ในปัจจบุนัแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมี

ประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่  ด้านการท างานเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จ

ทนัเวลา และด้านงานได้มาตรฐาน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.017  (ตาราง   

4-41 ภาคผนวก ค)  จงึได้ท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

ท่ีมีจ านวนบคุลากรทัง้หมด ในปัจจบุนัแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการ

ท างานเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่  ด้านการท างานเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านงา น

ได้มาตรฐาน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.017  (ตาราง 4-42:44  ภาคผนวก ค) 
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ตารางท่ี 4-24   การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของนกับญัชี 

    ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนนกัศกึษา ทัง้หมดในปัจจบุนัแตกตา่งกนั (ANOVA) 

 

การปฏิบตังิานทางการ

บญัชี 

แหลง่ของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่รวม 

รวม 

3 

197 

200 

0.824 

26.515 

27.339 

0.275 

0.135 

2.041 0.109 

 

จากตารางท่ี 4-24  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนนกัศกึษา ทัง้หมดใน

ปัจจบุนัแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของนกับญัชีใน

สถาบนัอดุมศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) 
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ตารางท่ี 4-25   การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านของ  

   นกับญัชี ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวน นกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนัแตกตา่งกนั  

   (MANOVA) 

 

สถิตทิดสอบ ประสิทธิภาพการท างาน Hypothesis        

df 

Error       

df 

F p-value 

Pillai’s Trace 

Wilk’s Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

9.000 

9.000 

9.000 

3.000 

591.000 

474.729 

581.000 

197.000 

1.667 

1.678 

1.683 

4.167 

0.094 

0.092 

0.090 

 0.007* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4-25 พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดใน

ปัจจบุนัแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่  

ด้านการท างานเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านงานได้มาตรฐานไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05)
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ตารางท่ี 4-26   การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของนกับญัชี  

   ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการ เปิดสอนแตกตา่งกนั (ANOVA) 

 

การปฏิบตังิานทางการ

บญัชี 

แหลง่ของความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่รวม 

รวม 

3 

197 

200 

3.584 

23.754 

27.339 

1.195 

0.121 

9.909 0.000* 

 

จากตารางท่ี 4-26  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการ เปิดสอน

แตกตา่งกนัมีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของนกับญัชีใน

สถาบนัอดุมศกึษาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05  จงึได้ท าการเปรียบเทียบราย

คู ่

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการ เปิดสอนมากกวา่ 45 ปี มีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน

โดยรวม  มากกวา่  สถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน 15- 30 ปี และ 31-45  ปี 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 (ตาราง 4-45 ภาคผนวก ค ) 
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ตารางท่ี 4-27   การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านของ  

   นกับญัชี ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั  

   (MANOVA) 

 

สถิตทิดสอบ ประสิทธิภาพการ

ท างาน 

Hypothesis        

df 

Error       

df 

F p-value 

Pillai’s Trace 

Wilk’s Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest  Root 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

3 ด้าน 

9.000 

9.000 

9.000 

3.000 

591.000 

474.729 

581.000 

197.000 

4.064 

4.226 

4.340 

11.536 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4-27  พบวา่ นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน

แตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่  ด้าน

การท างานเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านงานได้มาตรฐานแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 

 ผู้วิจยัจงึได้ท าการทดสอบ  Univariate  ซึง่ผลการทดสอบ   พบวา่  นกับญัชีใน

สถาบนัอดุมศกึษา ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมี

ประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้านทกุด้าน  ได้แก่  ด้านการท างานเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จ

ทนัเวลา และด้านงานได้มาตรฐานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.017 (ตาราง   

4-46 ภาคผนวก ค)  จงึได้ท าการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ พบวา่  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  

ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน  มากกวา่ 45 ปี  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการ

ท างาน  ด้านการท างานเช่ือถือได้  มากกวา่ สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน  15- 

30 ปี และ 31-45  ปี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.017  (ตาราง 4-47 ภาคผนวก ค)  

 สถาบนัอดุมศกึษา  ท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิ ดสอน  มากกวา่ 45 ปี  มีความคดิเห็น

เก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างาน  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา มากกวา่ สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมี
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ระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน  15- 30 ปี และ 31-45  ปี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.017  

(ตาราง 4-48  ภาคผนวก ค) และสถาบนัอดุมศกึษา  ท่ี มีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน  มากกวา่ 45 ปี  

มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างาน  ด้านผลงานได้มาตรฐาน มากกวา่ 

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน  15- 30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  

0.017  (ตาราง 4-49  ภาคผนวก ค) 

 

 ส่วนที่  7 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู  และการสร้าง
สมการพยากรณ์ของการปฏิบตังิานทางการบญัชี  และประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน
สถาบนัอดุมศกึษา  ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณูและการ
สร้างสมการพยากรณ์ ตามท่ีได้ตัง้สมมตุฐิาน ดงันี ้
 

 H1 : การปฏิบตังิานทางการบญัชี ด้านการวางแผนการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์และมี
ผลกระทบกบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  

 H2 : การปฏิบตังิานทางการบญัชี ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีความสมัพนัธ์และมี
ผลกระทบกบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

 H3 : การปฏิบตังิานทางการบญัชี ด้านการตดิตามและประเมินผล มีความสมัพนัธ์และมี
ผลกระทบกบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  

 H4 : การปฏิบตังิานทางการบญัชี ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองมีความสมัพนัธ์และมี
ผลกระทบกบัประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์
แบบพหคุณูและการสร้างสมการพยากรณ์  
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ตารางท่ี 4-28  การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของการปฏิบตังิานทางการบญัชี  และประสิทธิภาพการ
ท างานโดยรวม ของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

 

ตวัแปร JEFF PA OS ME CI VIF 

X 3.63 3.55 3.57 3.38 3.60  
S.D. 0.37 0.47 0.49 0.44 0.43  
JEFF  0.428* 0.406* 0.421* 0.225*   
PA    0.423* 0.472* 0.264* 1.364 

OS      0.522* 0.291* 1.457 

ME        0.472* 1.772 

CI          1.294 

 มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตารางท่ี  4-28  พบวา่  ตวัแปรอิสระแตล่ะด้านมีความสมัพนัธ์กนัหรือเกิดเป็น  
Multicollinearity ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึท าการทดสอบ  Multicollinearity โดยใช้คา่ VIF ปรากฏวา่คา่  VIF 
ของตวัแปรอิสระ  การปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดี  มีคา่ตัง้แต่ 1.294 – 1.772 ซึง่มีคา่น้อยกวา่  10 
แสดงวา่ตวัแปรอิสระไมมี่ความสมัพนัธ์กนั  (Black, 2006 : 585) เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระการปฏิบตังิานทางการบญัชีในแตล่ะด้าน  พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบั
ตวัแปรตามประสิทธิภาพการท างานโดยรวม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 โดยมีคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง  0.225 – 0.428 จากนัน้ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหคุณูและสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม (JEF)ได้ดงันี ้

 

JEF=1.815+0.196PA+0.149OS+0.166ME+0.008CI 

ซึง่สมการท่ีได้นีส้ามารถพยากรณ์คา่ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม  (JEF) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั  0.05 (F = 18.233 ; p = 0.000) และคา่สมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) 
เทา่กบั 0.256 (ตาราง 4-29) เม่ือน าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระการปฏิบตังิาน
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ทางการบญัชีแตล่ะด้านกบัตวัแปรตามประสิทธิภาพการท างานโดยรวม  (JEF) ปรากฏผลดงัตารางท่ี  
4-30 

 

ตารางท่ี  4-29 การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิการถดถอยกบัประสิทธิภาพการท างาน  
   โดยรวม  

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 
 

จากตารางท่ี 4-29 พบวา่ การปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการวางแผนการบริหารงาน (PA) 
ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  (OS) และด้านการตดิตามและประเมินผล (ME)มีความสมัพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวม  (JEF) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  
0.05 จงึยอมรับสมมตุฐิานท่ี  1 2 และ 3 ส าหรับการปฏิบตังิานทางการบญัชี ด้านการปรับปรุงงาน
อยา่งตอ่เน่ือง (CI) ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวม (JEF) 

เม่ือน าการปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการวางแผนการบริหารงาน  (PA) ด้านการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ (OS) และด้านการตดิตามและประเมินผล (ME)ไปสร้างสมการพยากรณ์
ของประสิทธิภาพการท างานโดยรวม  (JEF) ได้คา่สมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง  (AdjR2) 
เทา่กบั 0.260 (ตาราง 4-50 ภาคผนวก ง ) โดยได้สมการพยากรณ์ ดงันี ้
 

JEF = 1.830 + 0.196PA + 0.149OS + 0.169ME 

การปฏิบตังิานทางการบญัชี 

ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม 

t p-value สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 

คา่คงท่ี 1.815 0.239 7.587 0.000* 

ด้านการวางแผนบริหารงาน 0.196 0.056 3.506 0.001* 

ด้านด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 0.149 0.056 2.650 0.009* 

ด้านการตดิตามและประเมินผล 0.166 0.068 2.433 0.016* 

ด้านการปรับปรุงงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 0.008 0.059 0.128 0.899 

F = 18.233   p= 0.000  AdjR2 = 0.256    
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ตารางท่ี 4-30 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของการปฏิบตังิานทางการบญัชี  และประสิทธิภาพการ
ท างานด้านการท างานเช่ือถือได้ ของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 

 จากตารางท่ี 4-30 พบวา่ ตวัแปรอิสระแตล่ะด้านมีความสมัพนัธ์กนัหรือเกิดเป็น 
Multicollinearity ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึท าการทดสอบ  Multicollinearity โดยใช้คา่ VIF ปรากฏวา่คา่  VIF
ของตวัแปรอิสระ การปฏิบตังิานทางการบญัชี มีคา่ตัง้แต ่1.294 – 1.772 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 10 
แสดงวา่ตวัแปรอิสระไมมี่ความสมัพนัธ์กนั (Black, 2006 : 585) 

 เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระการปฏิบตังิานทางการบญัชี 
ในแตล่ะด้าน  พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามประสิทธิภาพการท างาน  ด้านการท างานเช่ือถือ
ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง 0.241 – 0.410 
จากนัน้ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณูและสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพ 
การท างาน ด้านการท างานเช่ือถือได้ (RW) ได้ดงันี ้
 
  RW = 1.460+0.295PA+0.106OS+0.111ME+0.090CI 
 
 ซึง่สมการท่ีได้นีส้ามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างาน  ด้านการท างานเช่ือถือได้ได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  ( F =  12.961 ;  p = 0.000 )  และคา่สมัประสิทธ์ิของการ

ตวัแปร RW PA OS ME CI VIF 

X 3.59 3.55 3.57 3.38 3.60  
S.D. 0.47 0.47 0.49 0.44 0.43  
RW  0.410* 0.311* 0.338* 0.241*   
PA    0.423* 0.472* 0.264* 1.364 

OS      0.522 0.291* 1.457 

ME        0.472* 1.772 

CI          1.294 
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พยากรณ์  (AdjR2)  เทา่กบั  0.193    เม่ือน าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระการ
ปฏิบตังิานทางการบญัชีแตล่ะด้านกบัตวัแปรตามประสิทธิภาพการท างานด้านการท างานเช่ือถือได้  
(RW) ปรากฏผลดงัตาราง 4-31 
 
ตารางท่ี 4-31  การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิถดถอยกบัประสิทธิภาพการท างาน 
   ด้านการท างานเช่ือถือได้ของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  

การปฏิบตังิานทางการบญัชี 

ประสิทธิภาพการท างาน 

ด้านการท างานเช่ือถือได้ 
t p-value 

สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 

คา่คงท่ี 1.460 0.319 4.572 0.000* 

ด้านการวางแผนบริหารงาน 0.295 0.075 3.956 0.000* 

ด้านด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 0.106 0.075 1.420 0.157 

ด้านการตดิตามและประเมินผล 0.111 0.091 1.226 0.222 

ด้านการปรับปรุงงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 0.090 0.079 1.145 0.254 

F = 12.961   p= 0.000  AdjR2 = 0.193  

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 

 จากตารางท่ี 4-31 พบวา่ การปฏิบตังิานทางการบญัชี ด้านการวางแผนการบริหารงาน 
(PA) มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างาน  ด้านการท างานเช่ือถือได้  
(RW) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 จงึยอมรับ  สมมตุฐิานท่ี  1  ส าหรับการปฏิบตังิาน
ทางการบญัชี ด้านด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  ด้านการตดิตามและประเมินผล  (ME) และด้านการ
ปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง (CI) ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานด้านการท างานเช่ือถือ
ได้ (RW) เม่ือน าการปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการวางแผนการบริหารง าน (PA) ไปสร้างสมการ
พยากรณ์ของประสิทธิภาพการท างานด้านการท างานเช่ือถือได้  ได้คา่สมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์
ปรับปรุง (AdjR2) เทา่กบั 0.164 (ตาราง 4-51 ภาคผนวก ง) โดยได้สมการพยากรณ์ ดงันี ้
 

  RW = 2.122+0.413PA 
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ตารางท่ี  4-32   การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของการปฏิบตังิานทางการบญัชี  และประสิทธิภาพการ
ท างาน   ด้านงานส าเร็จทนัเวลาของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  

 
ตวัแปร TL PA OS ME CI VIF 

X 3.68 3.55 3.56 3.38 3.59  
S.D. 0.44 0.47 0.48 0.44 0.43  
TL  0.225* 0.327* 0.277* 0.214*   
PA    0.423* 0.472* 0.264* 1.364 

OS      0.522* 0.291* 1.457 

ME        0.472* 1.772 

CI          1.294 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 

จากตารางท่ี 4-32 พบวา่ ตวัแปรอิสระแตล่ะด้านมีความสมัพนัธ์กนัหรือเกิดเป็น 
Multicollinearity ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึท าการทดสอบ  Multicollinearity โดยใช้คา่ VIF ปรากฏวา่คา่  VIF
ของตวัแปรอิสระ  การปฏิบตังิานทางการบญัชี  มีคา่ตัง้แต่ 1.294-1.772 ซึง่มีคา่น้อยกวา่  10 แสดงวา่
ตวัแปรอิสระไมมี่ความสมัพนัธ์กนั (Black, 2006 : 585) 

เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระการปฏิบตังิานทางการบญัชีใน
แตล่ะด้าน  พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามประสิทธิภาพการท างาน  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา
(TL) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง  0.214 – 0.327
จากนัน้ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณูและสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านงานส าเร็จทนัเวลา (TL) ได้ดงันี ้
 
  TL = 2.097+0.061PA+0.210OS+0.085ME-0.093CI 
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  ซึง่สมการท่ีได้นีส้ามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างาน  ด้านการท างานเช่ือถือได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  ( F =  7.467 ;  p = 0.000 )  และคา่สมัประสิทธ์ิของการ
พยากรณ์  (AdjR2)  เทา่กบั  0.115    เม่ือน าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระการ
ปฏิบตังิานทางการบญัชีแตล่ะด้านกบัตวัแปรตามประสิทธิภาพการท างานด้านงานส าเร็จทนัเวลา
(TL) ปรากฏผลดงัตาราง 4-33 
 
ตารางท่ี 4-33  การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิถดถอยกบัประสิทธิภาพการท างาน  
   ด้านงานส าเร็จทนัเวลา (TL) ของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 
 

การปฏิบตังิานทางการบญัชี 

ประสิทธิภาพการท างาน 

ด้านงานส าเร็จทนัเวลา(TL) 
t p-value 

สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 

คา่คงท่ี 2.097 0.315 6.664 0.000* 

ด้านการวางแผนบริหารงาน 0.061 0.074 0.835 0.404 

ด้านด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 0.210 0.074 2.851 0.005* 

ด้านการตดิตามและประเมินผล 0.085 0.089 0.954 0.341 

ด้านการปรับปรุงงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 0.093 0.078 1.194 0.234 

F = 7.467   p= 0.000  AdjR2 = 0.115 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 

  จากตารางท่ี  4-33 พบวา่ การปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ
(OS) มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ การท างาน ด้านงานส าเร็จทนัเวลา (TL) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 จงึยอมรับ สมมตุฐิานท่ี  2  ส าหรับการปฏิบตังิานทางการ
บญัชีด้านการวางแผนการบริหารงานิ (PA) ด้านการตดิตามและประเมินผล  (ME) และด้านการ
ปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง (CI) ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานด้านงานส าเร็จทนัเวล า
(TL)เม่ือน าการปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  (OS) ไปสร้างสมการ
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พยากรณ์ของประสิทธิภาพการท างานด้านงานส าเร็จทนัเวลา (TL )ได้คา่สมัประสิทธ์ิของการ
พยากรณ์ปรับปรุง (AdjR2) เทา่กบั 0.102 (ตาราง 4-52 ภาคผนวก ง) โดยได้สมการพยากรณ์ ดงันี ้
 
  TL = 2.617+0.300OS 
 
ตารางท่ี  4-34   การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของการปฏิบตังิานทางการบญัชี  และประสิทธิภาพการ

ท างาน ด้านผลงานได้มาตรฐานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 

ตวัแปร SD PA OS ME CI VIF 

X 3.61 3.55 3.56 3.38 3.59  
S.D. 0.46 0.47 0.48 0.44 0.43  
SD  0.366* 0.341* 0.412* 0.153*   
PA    0.423* 0.472* 0.264* 1.364 

OS      0.522* 0.291* 1.457 

ME        0.472* 1.772 

CI          1.294 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-34 พบวา่ ตวัแปรอิสระแตล่ะด้านมีความสมัพนัธ์กนัหรือเกิดเป็น 

Multicollinearity ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึท าการทดสอบ  Multicollinearity โดยใช้คา่ VIF ปรากฏวา่คา่  VIF
ของตวัแปรอิสระ  การปฏิบตังิานทางการบญัชี  มีคา่ตัง้แต่ 1.294-1.772 ซึง่มีคา่น้อยกวา่  10 แสดงวา่
ตวัแปรอิสระไมมี่ความสมัพนัธ์กนั (Black, 2006: 585) 

เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระการปฏิบตังิานทางการบญัชีใน
แตล่ะด้าน พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามประสิทธิภาพการท างาน  ด้านผลงานได้มาตรฐาน  
(SD) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง  0.153 – 0.412
จากนัน้ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณูและสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านผลงานได้มาตรฐาน (SD) ได้ดงันี ้
 



83 

 

  SD = 1.751+0.191PA+0.124OS+0.299ME-0.076CI 
 
 ซึง่สมการท่ีได้นีส้ามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างาน  ด้านการท างานเช่ือถือได้อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  ( F =  14.004 ;  p = 0.000 )  และคา่สมัประสิทธ์ิของการ
พยากรณ์  (AdjR2)  เทา่กบั  0.206    เม่ือน าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระการ
ปฏิบตังิานทางการบญัชีแตล่ะด้านกบัตวัแปรตามประสิทธิภาพการท างานด้านผลงานได้มาตรฐาน  
(SD) ปรากฏผลดงัตาราง 4-35 
 
ตารางท่ี 4-35   การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิถดถอยกบัประสิทธิภาพการท างาน  
   ด้านผลงานได้มาตรฐาน (SD) ของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา 
 

การปฏิบตังิานทางการบญัชี 

ประสิทธิภาพการท างาน 

ด้านผลงานได้มาตรฐาน (SD) 
t p-value 

สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 

คา่คงท่ี 1.751 0.309 5.666 0.000* 

ด้านการวางแผนบริหารงาน 0.191 0.072 2.644 0.009* 

ด้านด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 0.124 0.072 1.718 0.087 

ด้านการตดิตามและประเมินผล 0.299 0.088 3.404 0.001* 

ด้านการปรับปรุงงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง -0.076 0.076 -0.995 0.321 

F = 14.004   p= 0.000  AdjR2 = 0.206 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 

 จากตารางท่ี  4-35 พบวา่ การปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการวางแผนบริหารงาน  (PA) 
และด้านการตดิตามและประเมินผล (ME)  มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ  
การท างาน  ด้านผลงานได้มาตรฐาน  (SD) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 จงึยอมรับ  
สมมตุฐิานท่ี  1 และ 3 ส าหรับการปฏิบตังิานทางการบญัชีด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  (OS) 
และด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง (CI) ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานด้าน
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ผลงานได้มาตรฐาน  (SD)เม่ือน าการปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการวางแผนบริหารงาน (PA) และ
ด้านการตดิตามและประเมินผล (ME)  ไปสร้างสมการพยากรณ์ของประสิทธิภาพการท างานด้าน
ผลงานได้มาตรฐาน  (SD) ได้คา่สมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง  (AdjR2) เทา่กบั  0.199 
(ตาราง 4-53 ภาคผนวก ค) โดยได้สมการพยากรณ์ ดงันี ้
 

  TL = 1.752+0.216PA+0.323ME 


