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สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยั  เร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิทธิภาพการ
ท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย มีประเดน็ท่ีส าคญัในการน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

1. ความมุง่หมายของการวิจยั 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การปฏิบตังิานทางการบญัชี  เป็นพฤตกิรรมท่ีบคุคลปฏิบตัเิพ่ือให้ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายประสบความส าเร็จ  ความสามารถชีใ้ห้เห็นถึงคณุภาพและผลผลิตของงาน  ผู้ปฏิบตังิาน
ท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลาย  จะท าให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีคณุภาพและประสิทธิภาพ  ดงันัน้
ผู้วิจยัจงึมุง่ศกึษากระบวนการปฏิบตังิานทางการบญัชี ดงันี ้ 

 1. เพ่ือศกึษาการปฏิบตังิานทางการบญัชีของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 
 2. เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 
 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิทธิภาพการ

ท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 
 4. เพ่ือศกึษาผลกระทบของการปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีมีตอ่ประสิทธิภาพการท างาน 

ของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา

ของไทย  ท่ีมีประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั  นกัศกึษาในปัจจบุนั  และ
ระยะเวลาท่ีทาการเปิดสอนท่ีแตกตา่งกนั 

 6. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของไทย  ท่ีมี
ประเภทสถานศกึษา จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั จ านวนนกัศกึษาในปัจจบุนั  และระยะเวลาท่ี
ท าการเปิดสอนท่ีแตกตา่งกนั 
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สรุปผล 
 

 การวิจยั  เร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิทธิภาพการ
ท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของไทยสามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้

 1. นกับญัชีในสถานศกึษา  สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  สถานภาพ  สมรส อายุ มากกวา่ 40 ปี 
ระดบัการศกึษา  ปริญญาตรี ประสบการณ์ท างานด้านบญัชี  มากกวา่ 10 ปี และรายได้ตอ่เดือน  
15,000-20,000 บาท จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนัในปัจจบุนั  60 – 90 คนจ านวนนกัเรียน  
นกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั น้อยกวา่ 1,000 คน และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนน้อยกวา่ 15 ปี 

 2. นกับญัชีในสถานศกึษา มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมและ
เป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนการบริหารงาน  เชน่ นกับญัชีได้ศกึษาทางเลือก
ท่ีดีท่ีสดุเพ่ือให้การท า งานบรรลผุลส า เร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  มีแผนการบริหารงานเพ่ือก า หนด
ขัน้ตอนการปฏิบตัอิยา่งเ ป็นระบบ  และใสใ่จศกึษาวิเคราะห์สถานศกึษาเพ่ือก า หนดแนวทางการ
ปฏิบตังิานให้งานส าเร็จและทนัเวลาอยูเ่สมอ เป็นต้น ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ เชน่  
นกับญัชีมีการปฏิบตังิานอยา่งเป็นขัน้ตอน  ปฏิบตังิานท่ีรับมอบหมายตามอ า นาจหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์  และเข้าใจถึงอ านาจหน้าท่ี เป็นต้น ด้านการตดิตามและประเมินผล  
เชน่ สถานศกึษาให้ความส า คญักบันกับญัชีแจ้งผลการปฏิบตังิานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือรายงานผล
การตดิตามและประเมินผลงานท่ีปฏิบตัอิยา่งตรงไปตรงมา  มีการน าผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ มา
วิเคราะห์และประเมินงาน เพ่ือน าไปสูก่ารวางแผนและพฒันางานพร้อมทัง้ประเมินผลการปฏิบตังิาน
เป็นระยะเพื่อตดิตามผลการ ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง  เป็นต้น  และด้านการปรับปรุงงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง  เชน่  นกับญัชีได้ทบทวนและการปรับปรุงผลการด า เนินงานได้รับการสนบัสนนุจาก
สถานศกึษาให้เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกั บการปฏิบตังิานเพื่อให้มีการปรับปรุงพฒันาคณุภาพและ
นกับญัชีก าหนดแผนงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง เป็นต้น 

 3. นกับญัชีในสถานศกึษา  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท า งานโดยรวม
และเป็นรายด้าน  อยูใ่นระดบัมาก  ได้แก่ ด้านการท างานเช่ือถือได้  เชน่ นกับญัชีปฏิบตังิานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง  น าเสนอข้อมลูและรายงานผลการปฏิบตังิานท่ีมี
ความถกูต้องและทนัตอ่เหตกุารณ์  และจดัล า ดบัความส า คญัของการน า เสนอข้อมลู  ให้กบั
ผู้บงัคบับญัชาเพื่อใช้ในการตดัสินใจได้เป็นอยา่งดี  เป็นต้น ด้านงานส า เร็จทนัเวลา  เชน่ นกับญัชี
ปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายได้ตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และมีผลงานท่ีส า เร็จทนัตามเวลา  
สามารถบริหารเวลาในการปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี ท าให้งานบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก า หนด
ไว้ และสามารถปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลผุลส าเร็จได้ทนัตามเวลาท่ีก าหนดไว้ทกุครัง้  เป็น
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ต้น และด้านผลงานได้มาตรฐาน  เชน่ นกับญัชีสามารถจดัท า งบการเงินได้ตรงตามวตัถปุระสงค์  
จดัท ารายงานทางการเงินได้ถกูต้อง ตรงตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัขิององค์กร
เพ่ือประกอบการตดัสินใจของผู้บริหาร  และสามารถน า เสนอรายงานทางการเงินท่ีได้รับการยอมรับ
จากผู้บงัคบับญัชา เป็นต้น 

 4. นกับญัชีในสถานศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษา จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั 
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั  และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นด้วย
เก่ียวกบัการมีการปฏิบั ตงิานทางการบญัชีโดยรวมและเป็นรายด้าน  ได้แก่ด้านการวางแผนการ
บริหารงาน ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ ด้านการตดิตามและประเมินผลและด้านการปรับปรุง
งานอยา่งตอ่เน่ืองไมแ่ตกตา่งกนั 

 5. นกับญัชีในสถานศกึษา ท่ีมีประเภทสถานศกึษา จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั 
จ านวน นกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั มีความคดิเห็น 
ด้วยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการท างานเช่ือถือได้ 
ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านงานได้มาตรฐานไมแ่ตกตา่งกนั 

 6. การปฏิบตังิานทางการบญัชี มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ 
การท างานโดยรวม และตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม (JEF) ได้แก่ 
ด้านการวางแผนการบริหารงาน  (PA) ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  (OS) และด้านการ
ปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง (CI) ซึง่สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงันี ้

  JEF = 0.493 + 0.149ME + 0.510OS + 0.199CI 
เม่ือพิจารณาสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานเป็นรายด้าน พบวา่ 

  1) ด้านการท างานเช่ือถือได้ 
RW = 0.658 + 0.167ME + 0.329OS + 0.143ME + 0.189CI 

  2) ด้านงานส าเร็จทนัเวลา 
TL = 0.601 + 0.792OS 

  3) ด้านผลงานได้มาตรฐาน 
SD = 0.564 + 0.612OS + 0.252CI 
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อภปิรายผล 
 

 การวิจยั  เร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีกบัประสิทธิภาพการ
ท างานของนกับญัชีในสถานศกึษาสงักดัสานกังานคณะกรรมการ อดุมศกึษา สามารถอภิปรายผลได้
ดงันี ้

 1. นกับญัชีในสถานศกึษา  เห็นด้วยวา่การปฏิบตังิานทางการบญัชี จะต้องประกอบด้วย
กิจกรรมทัง้ 4 ด้าน คือ (1) ด้านการวางแผนการบริหารงาน  (2) ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  
(3) ด้านการตดิตามและประเมินผล  และ(4) ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง  อยูใ่นระดบัมาก  
เน่ืองจาก ผู้ปฏิบตังิานทกุต าแหนง่งานไมว่า่จะเป็นต าแหนง่นกับญัชีหรือแม้แตต่ าแหนง่ใดก็ตาม  ก็มุง่
ท่ีจะปฏิบตังิานท่ีดีให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรมากท่ีสดุ  เพ่ือให้องค์กรประสบความ ส าเร็จ และท าให้
ผู้บริหารพงึพอใจกบัผลงานท่ีตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิ  โดยผู้ ท่ีสามารถปฏิบตังิานท่ีดีได้นัน้
จะต้องมีการวางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอนมีระบบแบบแผนท่ีดี  มีเป้าหมายท่ีชดัเจน  
ซึง่จะต้องก าหนดตวัชีว้ดัหรือเกณฑ์การประเมินการปฏิบตังิาน  เพ่ือเป็นการตดิตามและประเมินผล
งานท่ีผา่น พร้อมทัง้น าผลท่ีประเมินการปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  เชน่เดียวกบันกับัญชี
ในสถานศกึษาสงักดั ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา  ท่ีได้มีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  
ศกึษามาตรฐานบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  อยูเ่สมอเพ่ือนามาปฏิบตังิานทางการบญัชีให้มีคณุภาพ  
ครบถ้วน  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก าหนดไว้  ท าให้ผลการปฏิบตังิานนัน้ออกมาดีได้  ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ อตภิา พลเรืองทอง (2551 : บทคดัยอ่) พบวา่ นกับญัชีธุรกิจ เห็นด้วยอยา่งมากเก่ียวกบั
การมีความสามารถทางการปฏิบตังิานโดยรวม   โดยการปฏิบตังิานทางการบญัชีนัน้ต้องมีการ
วางแผน  การตดิตอ่ประสานงานตลอดจนการตดิตามประเมินผล  

 2. นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่ เห็นด้วยอยา่งมาก  เก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพ
การท างานโดยรวม  ด้านการท างานเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  และด้านผลงานได้มาตรฐาน  
เน่ืองจาก  นกับญัชี เม่ือมีความรู้ความ สามารถในปฏิบตังิานทางการบญัชีแล้ว  ยอ่มสง่ผลให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ  นา่เช่ือถือ งานเสร็จตามระยะเวลา  และได้มาตรฐานตามท่ี ก าหนดและ
สามารถจดั ท างบการเงินได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรได้เป็นอยา่งดี  ซึง่แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการ ท างานของนกับญัชี  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ไพประพนัธ์  วะชมุ(2552 : 
บทคดัยอ่) พบวา่ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษี มีความคดิเห็นด้วยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างาน
โดยรวมและเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  
และด้านผลงานได้มาตรฐาน  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของอตภิา  พลเรืองทอง  (2551 : 
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บทคดัยอ่) พบวา่ นกับญัชีธุรกิจ  เห็นด้วยอยา่งมากเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพโดยรวมและเป็นราย
ด้าน ได้แก่ ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้ด้านงานส าเร็จทนัเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน  

 3. นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  ท่ีมีประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดใน
ปัจจบุนัจ านวน นกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั  และระยะเวลาท่ี ท าการเปิดสอนแตกตา่งกนัมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการมีการปฏิบตังิานทางการบญัชีโดยรวมและเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านการวาง
แผนการบริหารงาน ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ ด้านการตดิตามและประเมินผลและด้านการ
ปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือ งไมแ่ตกตา่งกนั  เน่ืองจาก สถานศกึษาส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา
ถือเป็นหนว่ยงานราชการท่ีได้รับนโยบายการบริหารจดัการองค์กรจากหนว่ยงาน ของรัฐ  โดยมี
วิสยัทศัน์  ทิศทางการบริหารงาน  นโยบายการบริหารงานการศกึษาทางการบญัชีเป็นไปตามท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนดเชน่เดียวกนัทกุแหง่  ดงันัน้ นกับญัชีแตล่ะสถาบนัจะต้องศกึษาและ ท าความ
เข้าใจในการปฏิบตังิานทางการบญัชีให้ถ่องแท้และรายงานข้อมลูทางบญัชีตามหลกัเกณฑ์และ
ระเบียบท่ีกระทรวงการคลงั ก าหนดไว้ ซึง่จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการท่ีสถาบนัแตล่ะแหง่ตัง้อยูต่า่งกนั  มี
ประเภทการศกึษาไมเ่หมือนกนั หรือแม้แตมี่บคุลากรมากหรือน้อย  จ านวน นกัศกึษา และเวลาท่ีเปิด
สอนมาจะนานแคไ่หนก็ตาม  ก็ไมใ่ช่ปัจจยัท่ีจะท าให้นกับญัชีปฏิบตังิานทางการบญัชีแตกตา่งกนัได้  
เพราะการท าบญัชีจะขึน้อยูก่บักฎเกณฑ์  ระเบียบ และนโยบายของกรมบญัชีกลางท่ี ก าหนดให้สว่น
งานราชการแตล่ะแหง่ได้ยดึถือปฏิบตั ิ 
 4. นกับญัชีในสถานศกึษา  ท่ีมีประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั   
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั  และระยะเวลาท่ี ท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั  มีความคดิเห็น
เก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการท างานเช่ือถือได้  ด้าน
งานส าเร็จทนัเวลา  และด้านงานได้มาตรฐานไมแ่ตกตา่งกนั  เน่ืองจาก ประสิทธิภาพการท างานของ
นกับญัชีแตล่ะคนนัน้  ขึน้อยูก่บัความสามารถเฉพาะตวัของนกับญัชีแตล่ะคน  หรือเรียกอีกอยา่งคือ
เป็นปัจจยัสว่นบคุคลของแตล่ะคนท่ีจะ ท างานให้มีประสิทธิภาพ ได้นัน้ ต้องอาศยั การฝึกฝน  อบรม
การท างาน และประสบการณ์ท่ีได้ประสบมา แล้วน าไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตังิานให้มี
ประสิทธิภาพ  บรรลเุป้าหมายท่ีองค์กร ก าหนด ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ  ธงชยั สินตวิงษ์ (2539 : 
315) กลา่ววา่  ประสิทธิภาพการ ท างานเป็นการเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ไปกบัผลท่ีได้จา กการ
ท างานวา่ดีขึน้อยา่งไรแคไ่หน  ในขณะท่ีการท างานต้องตรงตามเป้าหมายขององค์กร  และสอดคล้อง
กบัแนวคดิของสมใจ ลกัษณะ (2544 : 7) กลา่ววา่ การมีประสิทธิภาพในการท างานของตวับคุคล คือ 
การท างานให้ แล้วเสร็จ โดย ใช้เวลาและพลงังานน้อยท่ีสดุ ได้แก่  การท างานได้เร็ว และได้งานท่ีดี 
บคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบคุลากรท่ีตัง้ใจในการปฏิบตังิานเตม็ความสามารถ    ใช้
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กลวิธีหรือเทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานท่ีมีคณุภาพเป็นท่ีนา่พอใจโดย
สิน้เปลือง ต้นทนุ คา่ใช้จา่ย พลงังาน และเวลาน้อยท่ีสดุ  

 5. การปฏิบัตงิานทางการบญัชี  ด้านการวางแผนการบริหารงาน  มีความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ ท างานโดยรวม  และด้านการท างานเช่ือถือได้  เน่ืองจากการ
ท างานด้านบญัชี จะต้องมีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ ตามล าดบัขัน้ตอน เพ่ือจดัท าบญัชี
ได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วนตามวงจรบญัชีท่ีก าหนดไว้ ซึง่การวางแผนการบริหารงานในการ ท างานของ
นกับญัชีนัน้  หากมีการวางระบบการ ท างานได้ดีแล้ว  ยอ่มสง่ผลให้รายงานทางบญัชีมีความถกูต้อง  
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ี ก าหนด เกิดความนา่เช่ือถือตอ่ผู้ ท่ีใช้งบการเงินดงักลา่ว  และ
ท้ายสดุแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการ ท างาน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ไพประพนัธ์  
วะชมุ (2552 : บทคดัยอ่)พบวา่ ความสามารถในการปฏิบตังิาน  ด้านการรู้จริง  รู้ลกึ รู้กว้าง ด้านการ
ท างานวางแผนได้  ด้านการอธิบายชีแ้จงได้  มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ
การท างานโดยรวมด้านการ ท างานต้องเช่ือถือได้  ด้านงาน ส าเร็จทนัเวลา  และด้านผลงานได้
มาตรฐาน และสอดคล้องกบัแนวคดิของ  เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2549 : 42) กลา่ววา่ การวางแผน
ชว่ยให้ทราบทิศทางการ ท างานการก าหนดแผนไว้ลว่งหน้าจะชว่ยลดความเส่ียงในการด า เนินงาน  
ชว่ยให้บรรลเุป้าหมายงานตามท่ีต้องการ  และในการปฏิบตังิานของบคุลากรในองค์กรจะบรรลผุล
ส าเร็จและผลงานมีประสิทธิภาพนัน้  บคุลากรในองค์การควรจะมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
อิสระอยา่งยิ่งในการท่ีจะตดัสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย  มีความสามารถอธิบายชีแ้จงงานท่ีตน
ปฏิบตัิได้ ไมผ่ลกังานให้ผู้ อ่ืนและมุง่มัน่ท่ีจะ น าเสนอผลงานของตนตอ่ผู้บงัคบับญัชาให้ได้ตรงตาม
ระเบียบ หลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบัและแนวปฏิบตัขิององค์การทกุครัง้  ท าให้การปฏิบตังิานส าเร็จลลุว่ง
ตามก าหนดเวลาทกุครัง้ 

 6. การปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ  มีความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ ท างานโดยรวม  ด้านการท างานเช่ือถือได้  ด้านงานส าเร็จ
ทนัเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน  เน่ืองจาก การท่ีบคุคลมีความสามารถในการปฏิบตังิานอยา่ง
เป็นระบบ ระเบียบ มีขัน้ตอนท่ีชดัเจน สามารถปฏิบตังิานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เพ่ือให้งานท่ี
ได้รับมอบหมายได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชา  มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย
มุง่เน้นท่ีจะปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย  ให้ส าเร็จลลุว่งตาม ก าหนดเวลาทกุครัง้  อีกทัง้ให้
ความส าคญักบัระเบียบหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัและแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบังานท่ี ปฏิบตัทิกุครัง้  จะ
สง่ผลให้งานท่ีปฏิบตัมีิประสิทธิภาพ  เกิดความเช่ือถือได้ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีปฏิบตัิ  ซึง่
สอดคล้องกบัแนวคดิของ  สมใจ ลกัษณะ (2549 : 45 - 50) กลา่ววา่ คณุภาพของงานท่ีท าส าเร็จ มี
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ความถกูต้องเรียบร้อยและสมบรูณ์  ครบถ้วนตาม ก าหนด อาจเกิดจาก กระบวนการวางแผนการ
ปฏิบตังิาน  เพ่ือก ากบัให้ผู้ปฏิบตังิานปฏิบตัไิด้มาตรฐานงาน  ครบถ้วนทัง้เชิงปริมาณงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบหรือปฏิบตังิานไมผ่ิดพลาดบกพร่อง  ได้ผลตามเป้าหมายทนัเวลาไมเ่กิดการสญูเปลา่ของ
ทรัพยากร เพ่ือให้ผลการปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปอยา่งมีประ สิทธิภาพในด้านการท างาน
ได้ถกูต้องครบถ้วนการท่ีบคุลากรมีความสามารถในการปฏิบตังิาน  สามารถน าเสนอข้อมลูและ
รายงานผลการปฏิบตังิานท่ีมีความถกูต้องและทนัตอ่เหตกุารณ์  สามารถจดัล าดบัความส าคญัของ
การน าเสนอข้อมลูและสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บงัคบับญัชาเพื่อใช้ในการตดัสินใจได้เป็น
อยา่งดี และสอดคล้องกบัแนวคดิของ  ธงชยั สนัตวิงษ์ (2546 : 19) กลา่ววา่ การปฏิบตังิานใดๆ  ให้
ประสบความ ส าเร็จได้ตามเป้าหมายนัน้  สิ่งส าคญั  คือ บคุคลท่ีรับผิดชอบงานนัน้ๆ  จะต้องมี
ความสามารถในการปฏิบตังิานนัน้ได้เป็นอยา่งดี 

 7. การปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง  มีความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ ท างานโดยรวม  ด้านการท างานเช่ือถือได้  และด้านผลงานได้
มาตรฐาน เน่ืองจาก การปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองนัน้  แสดงให้เห็นถึงความละเอียด  รอบคอบมีการ
ตดิตามผลการปฏิบตังิานเป็นประ จ า พร้อมทัง้น าผลการประเมินท่ีได้รับมาปรับปรุงใช้ในการ ท างาน
ให้ดีขึน้กวา่เดมิ  หรือน ามาพฒันาการท างานให้ประสบความส าเร็จหรือไมใ่ห้เกิดปัญหาเดมิ  ๆได้อีก 
ซึง่ถือการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ืองนัน้ ถือเป็นกระบวนงานหนึง่ท่ี ส าคญัท่ีสะท้อนให้เห็นวา่บคุลากร
มีประสิทธิภาพในการ ท างาน ท าให้ผลงานดีขึน้เร่ือยๆ  มีผลงานได้มาตรฐานท่ี ก าหนดไว้ข้อมลูท่ี
รายงานหรือเสนอให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องยอ่มเช่ือถือได้  ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ บรูณะศกัดิ ์ 
มาดหมาย  (2551  : 1) กลา่ววา่  การปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  (Kaizen หรือ Continuous 
Improvement) คือ การปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเกิดจากความพยายามอยา่งตอ่เน่ือง  คอ่ยเป็นคอ่ยไป
ในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดมิท่ีมีอยูใ่ห้ดีขึน้  รวมถึงการปรับปรุงการท างานประจ าวนัให้ดียิ่งขึน้  
การปรับปรุงนีอ้าจไมจ่ าเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษใดๆ  เพียงแตใ่ช้สามญัส านกึของพนกังานทกุคนใน
องค์กร ตัง้แตร่ะดบับน  จนถึงระดบัลา่ง  ในการตรวจสอบงานของตนเอง  และตัง้ใจปฏิบตังิานให้ดี
ยิ่งขึน้กวา่เดมิ  ซึง่ “การปรับปรุงงาน ”เป็นสว่นหนึง่ของงานในแตล่ะวนั  (งานประจ าถกูปรับป รุงให้ดี
ขึน้) สดุท้ายจะสง่ผลให้ “การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” น้อยลง 

 8. การปฏิบตังิานทางการบญัชี  ด้านการตดิตามและประเมินผล  มีความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ ท างาน ด้านการท างานเช่ือถือได้  เน่ืองจาก  การตดิตาม
ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบตังิาน และผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบตัใินการปรับปรุงแก้ไขคณุภาพของ
งาน กิจกรรมส าคญัในขัน้นีจ้ะเก่ียวข้องกบัการตดิตาม  ประเมิน บนัทกึผล วิเคราะห์ และสรุปสิ่งท่ี
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ได้ผลคณุภาพและระบสุิ่งท่ียงัไมไ่ด้ผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  ซึง่กิจกรรมเหลา่นีถื้อเป็นการประเมิน
การปฏิบตังิานให้ดียิ่งขึน้ไป  สามารถน าผลการประเมินดงักลา่วมาทบทวน  ปรับปรุง และพฒันางาน
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานในอนาคตตอ่ไปได้  ผลงานได้มาตรฐาน  เกิดความนา่เช่ือถือในข้อมลู
ท่ีรายงาน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  อตภิา พลเรืองทอง  (2551 : บทคดัยอ่) และสมใจ  ลกัษณะ 
(2549 : 278) พบวา่ นกับญัชีท่ีมีความสามารถ ทางการปฏิบตังิานทางการบญัชี แล้วมีการตดิตาม
ประเมินผล  จะสง่ผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน คือ การปฏิบตักิิจกรรมการงานอยา่งราบร่ืน  
ครบถ้วน ประหยดัเวลา  ใช้ก าลงัและทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่  เกิดการสญูเปลา่น้อยท่ีสดุ  ท าให้ผลงาน
สามารถตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนได้  
 9.  นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  ท่ีมีประเภทสถานศกึษาแตกตา่งกนั  มีความคดิเห็น
เก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี ด้านการวางแผนบริหารงาน  ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ  ด้านการตดิตามประเมินผล  และด้านการปรับปรุงงานอ ยา่งตอ่เน่ือง  แตกตา่งกนั  เน่ืองจาก
ระบบการบริหารจดัการภายในของสถาบนัการศกึษามีหลายขนาด  สายการบงัคบับญัชาอาจจะสัน้
หรือยาวตา่งกนั จงึท าให้นกับญัชีแตส่ถาบนัตอบสนองนโยบายและปฏิบตังิานแตกตา่งกนั  แตท่ัง้นีก็้
อยูภ่ายใต้ความถกูต้องตรงตามมาตรฐานเดียวกนั  ดงันัน้แ ตล่ะสถาบนัต้องมุง่เน้นให้นกับญัชี
ก าหนดแผนงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมทัง้สนบัสนนุ
จากสถานศกึษาให้เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน เพ่ือให้มีการปรับปรุงพฒันาคณุภาพ
อยา่งตอ่เน่ือง 
 10.นกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  ท่ีมีประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดใน
ปัจจบุนั  ระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั  มีความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน
โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนั  เน่ืองจากนกับญัชีของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษา มีสายบงัคบับญัชา
แตกตา่งกนั นกับญัชีจะต้องมีการพฒันาศกัยภาพในด้านการปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพ่ือ ให้การปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายด้วย มีความตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง  
น าเสนอข้อมลูและรายงานผลการปฏิบตังิานท่ีมีด้วยความถกูต้องและทนัตอ่เหตกุารณ์  และจดัล าดบั
ความส าคญัของการน าเสนอข้อมลู ให้กบัผู้บงัคบับญัชาเพื่อใช้ในการตดัสินใจได้เป็นอยา่งดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ควรให้ความส าคญั 
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เก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบตังิาน  ด้านการวางแผนการบริหารงาน  ซึง่มีผลอยา่งมากตอ่
ประสิทธิภาพการท างาน และด้านการท างานเช่ือถือได้ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา  ควรสง่เสริมให้
บคุลากรปฏิบตังิานอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดิตามประเมินผลได้ทนัที  เพ่ือให้การ ท างานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

   1.3 นกับญัชีควรมีความรู้ความเข้าใจในงานอยา่งทอ่งแท้  และมีอิสระในการตดัสินใจ
ในงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอยา่งยิ่ง จงึจะท าให้ผลงานส าเร็จอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  1.4 นกับญัชี สถานศกึษา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา  จะต้องมีการ
ทบทวนการท างานของตนเองอยา่งเน่ือง เพ่ือน ามาสูก่ารปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
  1.5 นกับญัชีสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา  ควรให้ความส าคญั
กบัการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการ ท างาน  ด้านการ ท างานต้องเช่ือถือได้  ด้านงาน ส าเร็จ
ทนัเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของสถานศกึษาบรรลตุามเป้าหมาย  
มีรายงานผลทางการเงินของสถานศกึษามีคณุภาพ ถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลาท่ีก าหนด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุงการปฏิบตังิานทางบญัชีให้มีกระบวนการท างานท่ีสามารถ
ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานได้อยา่งตอ่เน่ือง  

 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการปฏิบตังิานทางการบญัชีให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

 3. เพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันาและวางแผนระบบปฏิบตังิานของนกับญัชีเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บริหารในการบริหารจดัการเพ่ือเพิ่มสมรรถนะการปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดี  

 4. เพ่ือเป็นข้อมลูส าหรับองค์กรและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  น าไปประยกุต์ใช้ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรบคุคลให้สามารถพฒันาการปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ี ดีขึน้ 

 5. เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้บริหารในการปรับตวัให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนั
อนัจะท าให้องค์กรสามารถอยูร่อดได้อยา่งมัน่คงด้วยการสร้างศกัยภาพทางด้านทรัพยากรบคุคลใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 
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ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 
 1. ผู้วิจยั  มุง่เน้นศกึษาเฉพาะกลุม่ประชาชน  ไมส่ามารถท าการศกึษาได้ครบถ้วนทกุ
สถาบนั 

2. กลุม่ตวัอยา่งจากแบบสอบถาม  เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ข้อมลูเกิดความคลาดเคล่ือน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
 
 1. ควรศกึษาผลกระทบของการปฏิบตังิานท่ีมีตอ่ประสิทธิภาพการ ท างานของกลุม่อ่ืนๆ  
ภายในสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบและใช้ 
เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลอยา่ง
ยัง่ยืนเชน่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีธุรการ คณาจารย์ เป็นต้น 

 2. ควรศกึษาปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการ ท างาน เชน่การท างาน
เป็นทีม ความสามารถในการปฏิบตังิานภายหลงัการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชีไทย  เป็นต้นเพ่ือวดั
วา่มีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีในองค์กร 

 3. นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามแล้ว  ควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู
ด้วยวิธีอ่ืนบ้าง  เชน่ การสมัภาษณ์เชิงลกึ  (Depth - Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมลูรายละเอียดท่ีตรง
ประเดน็และสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตามวตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ 

 4. ควรศกึษาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง  ของการท างานบนระบบคอมพิ วเตอร์ภายใน
องค์กรวา่มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานหรือไม ่อยา่งไร 
 5. ควรพิจารณาและศกึษาปัจจยัอ่ืน  ๆ ท่ีอาจเป็นปัญหาท่ี ท าให้เกิดผลกระทบตอ่การ
ปฏิบตังิานทางการบญัชี ซึง่ทาให้มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานลดลงหรือไมมี่ประสิทธิภาพ  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนทิศทางก าร ท า งานของเจ้าหน้าท่ีในองค์การให้สอดคล้องกบั
ความสามารถในการปฏิบตังิาน เกิดความเช่ือถือได้ ผลงานได้มาตรฐาน และส าเร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 

 


